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ال أمانة الكلمة

السلفية ليس جمرد كلمة تقال، وكذلك العقيدة ليست جمرد كلمة، واملنهج ليس 
جمرد كالم يقال فحســب، إنام الســلفية عقيــدة، والعقيدة منهــج، واملنهج شــامل 
كامل؛ ألن الســلفية هــي ديــن اإلســالم الــذي كان عليــه حممــد ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابــه، 

خس  حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت ٱ ولنتدبر مًعا يف قوله تعاىل: ىمح
مب  زب ىمح تعاىل:  وقوله   ،]163-162 ]األنعــام:  يمح  حض جض مص خص حص مس

يمح ]املائــدة: 3[. رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب

الهيئة االستشارية

من  آية  أي  يف  أديان  كلمة  نجد  فلم  مفردة؛  إال  القرآن  يف  تأت  مل  الدين  كلمة  إن 
هو  الذي  اإلسالم  وهو  احلق،  الدين  غري  أديان  توجد  ال  أنه  واضح  دليل  وهذا  آياته، 

رب  يئ  ٱىمحٱىئ  تعاىل:  قوله  يف  مًعا  ولنتدبر  السواء،  عىل  واملرسلني  األنبياء  مجيع  دين 
ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب

زئ  رئ  يقاكلكمكىكيمح ]آل عمران: 16[، وقوله تعاىل: ٱٱٱىمح   ٍّ    َّ   ُّ      ِّ   ّٰ 

مئنئىئيئربزبيمح ]آل عمران: 85[.

ٰى  ٰر ٱ ىمح ولننظر بالقلوب والعقول مبحرين يف سورة الكافرون، وخاصة قوله تعاىل: ٱ
؛ فعىل الرغم من تعدد املذاهب الباطلة واألفكار املنحرفة عن رصاط اهلل املستقيم  يمح ٍّ  ٌّ  

وهي كل دين خيالف اإلسالم، وعىل الرغم من أن احلديث موجه إىل الكافرين بصيغة اجلمع 
معتقداهتم  اختالف  عىل  الكفار  مجيع  إىل  موجه  فاخلطاب  السورة؛  بداية  يف  التعريف  وأداة 
وتنوع أفكارهم، ومع ذلك جاء لفظ الدين بصيغة مفردة، رغم ذلك التعدد الرهيب والتنوع 
العجيب يف كل املناهج الباطلة، ويف ذلك داللة واضحة عىل أن الباطل كله باطل، وأنه ال 
فرق بني كفر وكفر، وأن الكفر ملة واحدة، مهام اختلفت أشكاله، وتعددت ألوانه وأهدافه 
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وغاياته، وأن احلق واحد ال خيتلف أبًدا، وال يتعدد، ولذلك فالسلفية دين احلق ليس هلا إال 
طعم واحد، ولون واحد، وريح واحدة؛ هو: »ما انا عليه واصحايب«، و»عليكم بسنتي وسنة 

اخللفاء الراشدين بعدي عضوا عليها بالنواجذ«.

الدعوة السلفية في الزمن الصعب
- مل يقــف أحــٌد ضــدَّ الفكــر التكفــريي املعاصــر-يف ســائر مراحلــه- مثــل دعــاة الدعــوة 

الســلفية املباركــة، وعلمائهــا.
ــم، والعــدل،  ــم، واحلل ــة الطاهــرة الظاهرة-بالعل ــم الشــرع النقي - ومل ينشــر أحــٌد مفاهي

ــا. ــة، وعلمائه ــلفية املبارك ــوة الس ــاة الدع ــل دع والدليل-مث
- ومل ينشــر أحــد املفاهيــم الوطنية-املنضبطــة بالشــرع احلكيــم -كطاعــة ويل األمــر-
باملعــروف-، وعــدم التكفــري للحــكام، ونبــذ الثــورات واالنقالبــات والفوضى-وأخواتهــا- مثــل 

دعــاة الدعــوة الســلفية املباركــة، وعلمائهــا.
- وها نحن نؤكد ما هو معروف عنا-للجميع-:

* لسنا جهات-وال جبهات- معارضة، ولن نكون.
* يف ســاعات العســرة التــي مــرت باألوطــان؛ كنا-معــه- فضــاًل مــن اهلل ونعمة-أصحــاب 
الكلمــة الواضحــة، واملوقــف احلاســم، والــرأي الشــجاع- عندمــا تســاقط الكثــريون! وصمــت 

األكرثون!!.
* ال منلــك إال مــا رزقنــا اهلل-تعــاىل- مــن علــم شــرعي، وبصــرية دعويــة، وصــرب علــى 

وألســنتنا-. البالء-بأقالمنــا، 
* نتعــاون علــى الــرب والتقوى-باخلــري إىل اخلري-مــن غــري أدنــى حتــزب أو تعصــب أو 

متذهــب-.
* الغلو مذموم-كلُّه-على أي رسم، وحتت أي اسم.

* التناصح الرفيق هو أغلى موجود، وأعز مفقود-واهلل املستعان-. 
* نســتمع للنقــد والتوجيــه، وننصــت للنصــح النزيــه، ونتقبــل التحذيــر والتنبيه-فرحــني 

ــوالء! ــواالة وال ــارات امل ــاء، وعب ــدح والثن ــن امل ــرث م ــرورين-؛ أك مس
ــا يف أوطاننــا، واهــِد قلوبنــا، واشــرح صدورنــا، واغفــر   اللهــم احفــظ علينــا ديننــا، وآمنَّ
ذنوبنــا، وأصلــح والة أمورنــا، واجمــع كلمتنــا، ووحــد صفنــا، وال تكلنــا إىل أنفســنا طرفــة عني.



7

فية
سل

ال

من  كثري  يف  املقصود  إلعراضهم  باالنغالق؛  وينعتون  بالسلبية،  السلفيون  ُيرمى 
مواطن وجودهم عن )السياسة العرصية( ونظرهتم إليها نظرة تسرب أغوارها، وتكشف 

عوارها، وهتتك أستارها)!!(
وهذا املوقف السلفي ليس تطبيًقا -كام يظن الوامهون، ويتقول اخلراصون- للفكرة 
لقيرص  وما  ما هلل هلل  )دع  أي:  السياسة(؛  دين يف  الدين، وال  العلامنية: )ال سياسة يف 

لقيرص(.

نظام  اإلسالم  أن  السلفيون  يعتقد  بل 
الفردية،  احلياة:  جوانب  جلميع  كامل  شامل 
والدولية،  واإلقليمية،  واملحلية،  واجلامعية، 

مث  هت  مت  خت  ٱىمحٱحت  تعاىل:  لقوله 
حص  خسمس  حس  جس  محجخمخ  جح  مج  حج 

حضيمح]األنعام:162و163[. جض  مص  خص 

مب   خب  ٱىمحٱحب  وعال:  جل  وقوله 
حجمج  مث  هت  مت  خت  حت  جت  هب 

جحمحجخمخجسيمح]البقرة:208[.

والدين  الدين  عن  السياسة  فصل  إن   -
عن السياسة تالعب يف العقيدة واملنهج، قال 
 ♫ الطباخ  راغب  حممد  شيوخنا  شيخ 
مدينة  يف  األرقم(  )دار  يف  ألقاها  حمارضة  يف 

ال تسيسوا السلفية

المشرف العام

»هناك  »الفتح«:  جملة  يف  نرشت  ثم  حلب 
أن  ووجوب  احلكم،  يف  اآليات  عرشات 

يكون بام أنزل اهلل...
ىمحىفيفىقيقاكلكمكىك  تعاىل:  اهلل  قال 

]املائدة:48[. يكملىليلاممميمح 

خس  حس  جس  مخ  جخ  مح  وقال: ٱىمحٱجح 
مض  خض  حض  جض  مص  خص  حص  مس 

جعيمح ]املائدة:49[. مظ  حط 

مئ  خئ  حئ  جئ  يي  ىي  وقال: ىمحني 
جبحبيمح ]املائدة:44[. هئ 

جغ  مع  جع  مظ  وقال:ٱىمحخضمضحط 
مغجفيمح ]املائدة:45[.

رب  يئ  ىئ  نئ  مئ  وقــــــال:ٱىمحزئ 
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زبمبنبيمح ]املائدة:47[.

حص  مس  خس  حس  جس  وقال: ىمحٱمخ 
]النساء:65[. مصجضيمح   خص 

حض  جض  مص  خص  حص   وقـال: ىمحٱمس 
خضمضيمح ]النساء:58[.

وغريها كثري من اآليات التي مل تبق -يف 
وكليات،  تصورات  األنور-  األول  العهد 
أحداث  ضمن  معاًشا  واقًعا  أصبحت  وإنام 
معينة جزئية يف حياة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وصحبه، 
ومن جاء بعدهم ممن حكموا باإلسالم، بل 
تتعلق  آيات  -أيًضا-  ربنا  كتاب  يف  وجدنا 

بجميع شؤون احلياة:
منها ما خيص الترشيع اجلنائي، والترشيع 
والترشيع  احلريب،  والترشيع  االجتامعي، 
السيايس، كلها أنزلت للحكم والعمل، وقد 
متميز عن مجيع  نظام  وقع ذلك وحصل يف 
وحديًثا-،  -قدياًم  املوجودة  احلكم  أنظمة 
نفخر ونفاخر به مجيع أنظمة الدنيا ودساتريها.
وأسس  كليات  يف  باجلملة  القرآن  وعني 
ومبادئ هذه النظم؛ حلكمة جليلة فهو مل حيدد 
شكًال ثابًتا، أو أسلوًبا جامًدا لنظام احلكم، 
املبادئ والقواعد واملقومات  لكنه نص عىل 
األصول،  لـثبات  جامًعا  فكان  األساسية، 
مل  فالتاريخ  واألساليب،  األشكال  ومرونة 
يعرف نظاًما من أنظمة احلكم يصلح جلميع 

رضورة  اإلسالم،  غري  واألمكنة  األزمنة 
إطار  يف  توضع  أن  بد  ال  الثابتة  املبادئ  أن 
املحكومة  املتغرية  واألساليب  الوسائل  من 

باألصول، حتى ال يكون التغيري حتريًفا.
إن العربة -كام يقرره الفقهاء- بـ احلقائق 
فال  وعليه؛  واملباين،  بـاأللفاظ  ال  واملعاين 
ضري يف عدم استخدام القرآن للفظة السياسة، 
وال يدل ذلك -بداهة- عىل ذمها، ومل يرتك 
بام  اختالفها-  -عىل  النظر  أصول  القرآن 
إال وقد رسمه ونص عىل  السياسة  يف ذلك 
املحكومني  وال  احلكام  يرتك  مل  فهو  كلياته؛ 
يرتكها  ومل  احلياة،  وقائع  هيمل  ومل  مهًال، 
مل  اإلسالم  وفقهاء  أحكام،  وال  حلول  بال 
عىل  نزلوه  إال  شيًئا  احلياة  وقائع  من  يدعوا 
عىل  النبوية  السنة  وأحكام  أحكامه  مقتىض 
واجتهادهم  الصالح،  السلف  تطبيق  وفق 
الرشيفني. الوحيني  نصوص  من  املنتزع 

دعوة  جاء  اإلسالم  أن  البدهيي  ومن 
التخبط  من  للبرشية  ومنقذة  هادية،  ربانية 
والضياع التي انحدرت إليه قبل عهد البعثة 

املحمدية« انتهى.
ومما سمعناه من شيوخنا األكابر: األلباين، 
ô: أن فصل  وابن باز، وابن العثيمني 
وانحراف،  ضالل،  السياسة  عن  الدين 

وبدعة.
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إذا  سائل:  يتساءل  أو  قائل  يقول  وقد 
وفتاوي  السلفية  علامء  أقوال  هذه  كانت 
السلفيون  يرصف  ال  فلامذا  الكبار  مشاخيها 

بعض جهودهم إىل املجال السيايس؟!
واجلواب يسري عىل من يرسه اهلل عليه:

تعاطي  عن  السلفيني  انرصاف  إن   
هو  العرصي  باملفهوم  السياسية  املجاالت 

السياسة بعينها -اآلن- للوجوه اآلتية:
بالسـلبية  السـلفيني  يلمـز  مـن  إن   -1
السياسـية هـو مـن حيـرص السياسـة يف دائرة 
االنتخابات والربملانات، وإنشـاء األحزاب، 
ومعارضـة  السـلطة،  عـىل  والـرصاع 
احلـكام، والقيـام باملظاهـرات، واملسـريات، 
وعقـد  البيانـات،  وإصـدار  واإلرضابـات، 

املؤمتـرات.
الرشع  بمفهوم  السياسة  فهم  من  وأما 
فسيجد  املتني؛  اهلل  بحبل  ومتسك  املبني، 
صورها،  بأهبى  السياسة  يامرسون  السلفيني 
سياسة  مقاصدها:  وأرقى  معانيها،  وأنقى 
وسياسة  والتعليم،  العلم  وسياسة  الدعوة، 
املنكر، وسياسة  باملعروف والنهي عن  األمر 

الرتبية... الخ.
لقد اختار السلفيون النطالق دعوهتم ما 
  ╚ وأصحابه  ملسو هيلع هللا ىلص  لرسوله  اهلل  رضيه 
اختاروا جانب تعليم الناس وتزكية عقائدهم 

ىن  ىمحٱمن  معامالهتم:  وتصحيح  وأخالقهم 
خي  حي  جي  يه  ىه  مه  جه  ين 

ٰذيمح ]اجلمعة:2[. يي  ىي  مي 

األمة،  إلصالح  النبوي  املنهج  هو  هذا 
يصلح  ولن  أمرها،  أول  به  صلحت  والتي 
آخر هذه األمة إال بام صلح عليه أوهلا، وما مل 

يكن يومئذ دينًا فال يصري اليوم دينًا.
املعارص يف ضوء  الواقع  2- إن معطيات 
باملشاركة  تأذن  ال  العاملية  القوى  موازين 
ثوابت  من  كثري  عن  بالتنازل  إال  السياسية 
العقيدة واملنهج، والتي تعني ضياع الشخصية 
اللعبة  بوتقة  يف  والذوبان  اإلسالمية، 
املخلص ال  السلفي  يصبح  السياسية؛ حيث 

لون له وال طعم وال رائحة. 
لقد ضحى أناس بالتوحيد عندما اشتغلوا 
بالسياسة العرصية؛ فزعموا: أن اإلحلاد حرية 

اعتقاد.
3- والسـلفيون يسـعون بـكل مـا أوتـوا 
وتطبيـق  الرشيعـة،  عـودة  إىل  قـوة  مـن 
األرض،  يف  سـلطاهنا  وإظهـار  أحكامهـا، 
العرصيـة  السياسـة  اللعبـة  يامرسـوا  مل  وإن 
بأوهامهـا، وتغرهـم أحالمهـا،  وينخدعـوا 
وتفتنهـم ترصحياهتـا، وكل ذلـك مـن خالل 
ورعيـة  حكاًمـا  املسـلم  املجتمـع  إصـالح 

بالتـي هـي أحسـن للتـي هـي أقـوم.
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ميزان  تغيري  أن  يدركون  والسلفيون   -4
القوى ليس بيد البرش؛ وإنام هو بيد من بيده 

لك  خك  حك  ملكوت كل يشء ىمحٱجك 
]يس:83[. خليمح  حل  جل  مك 

من  زن  رن  مم  ام  يل  ىمحٱىل 

مل  ]البــــــقرة: 165[، وىمحيك  ننيمح 

رنزنيمح  مم  ام  يل  ىل 

]املنافقون: 8[.
اإلســـالم:  فـــاروق  قاهلـــا  وقـــد 
ـــار  ـــا -وأش ـــن هاهن ـــر م ـــون أن األم »أتظن
ـــار  ـــا –وأش ـــر هاهن ـــام األم إىل األرض- وإن

إىل الســـامء-«.
ومـــا زوال جـــربوت االحتـــاد الســـوفييتي 
ــه  ــم قوتـ ــنة )1991م( رغـ ــه سـ وطغيانـ

ـــد. ـــا ببعي ـــة عن ـــكرية املذهل العس
ـــوة  ـــاميل كق ـــام الرأس ـــار النظ ـــل إن اهني ب
ـــا  ـــني أعينن ـــاخًصا ب ـــزال ش ـــة ال ي اقتصادي

ـــة. ـــة العاملي ـــة االقتصادي ـــذه األزم يف ه
بعـــد هـــذا كلـــه نقـــول -ملـــن كان 
ـــا،  ـــا لعلامئه ـــلفية، وفيًّ ـــوة الس ـــا للدع خملًص
حريًصـــا عـــىل اســـتمرارها، عامـــًال عـــىل 
انتشـــارها: )ال تسيســـوا الســـلفية؛ فمـــن 
ـــة  ـــرك السياس ـــة -اآلن- ت ـــة الرشعي السياس

العرصيـــة(. واهلل املوعـــد.

قال الطرطوشي:
ـــى   »إذا رأيـــت إنســـاًنا قـــد جبـــل عل
ـــال: ال،  ـــم؛ ق ـــت: نع ـــاف؛ إن قل اخل

ـــم. ـــال: نع ـــت: ال؛ ق وإن قل
فأحلقـــه بعـــامل احلمـــر؛ فـــإن 
دأب احلمـــار: إن أدنيتـــه َبُعـــد، وإن 

ــُرب«. ــه َقـ أبعدتـ
 )سراج امللوك - ص١١١( 

وقال اخلطايب:
يولـــع  مـــن  النـــاس  مـــن   »إن 
باخلـــاف أبـــًدا، حـــى إنـــه يـــرى 
ـــق أحـــًدا،  ـــور أال يواف أن أفضـــل األم
ـــه  ـــى رأي، وال يواتي ـــه عل وال جيامع

ــة. ــى حمبـ علـ
 ومـــن كان هـــذا عادتـــه؛ فإنـــه 
ينصـــره،  وال  احلـــق،  يبصـــر  ال 
ــا  ــا؛ إمنـ ــا ومذهًبـ ــده ديًنـ وال يعتقـ
يتعصـــب لرأيـــه، وينتقـــم لنفســـه، 

ويســـعى يف مرضاهتـــا«.
)العزلة - ص٥٩(

قـــال حمـــدث العصـــر اإلمـــام 
األلبـــاين:

املقاطعـــة  تقـــع  مـــا  »كثـــرًا 
واملصارمـــة ممـــا خيطـــر يف بـــال 
ــام  ــون واألوهـ ــن الظنـ ــان مـ اإلنسـ

جتـــاه أخيـــه املســـلم«.
ـــور - شـــريط  )سلســـلة اهلـــدى والن
رقـــم 2٣ الدقيقـــة ٣١ الثانيـــة ٤٨(
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بمراحل كثرية من عمرها بني قوة وضعف، وتكالب  لقد مرت األمة االسالمية   
عليها من األمم األخرى، وبقي املنهج السلفي شاخمًا راسًخا يف نفوس أبناء هذه األمة 
املرحومة، ولكن مرت به ظروف وأحداث ضعف فيها هذا املنهج يف نفوسهم إال أنه مل 
يمت؛ ألن اهلل تعاىل قىض أن يبقى هذا املنهج معموًال به ظاهًرا غري خمفي حتى يأيت أمر 
اهلل والناس متمسكون هبذا املنهج لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص:»ال تزال طائفة من أمتي ظاهرين عىل 

احلق:ال يرضهم من خذهلم، حتى يأيت أمر اهلل وهم كذلك«)1(.

)1( متفق عليه، واللفظ ملسلم )3/ 1523(.

طائفة  هناك  أن  إىل  يشري  احلديث  فهذا 
كل  يف  به  تصدع  احلق  عىل  ظاهرًة  ستبقى 
إىل  العلامء  مجاعة  أشار  وقد  ومكان،  زمان 
تطبيًقا  والسنة  بالكتاب  يأخذون  الذين  أهنم 
وعمًال ومنهًجا بفهم سلف األمة، وقد أشار 
الشيخ األلباين رمحه اهلل تعاىل إىل ذلك يف أكثر 
من موضع؛ فقال: »أنه يف العرص احلارض ال 
أن  يكفي  ال  بل  مسلم،  أنا  نقول:  أن  يكفي 
بد  ال  والسنة،  الكتاب  عىل  مسلم  أنا  نقول: 
أشار  التي  احلق  طائفة  بني  املميزة  األداة  من 
إليها الرسول يف احلديث املعروف: »ال تزال 
آخر  إىل  احلق«  أمتي ظاهرين عىل  طائفة من 

آليات النهوض باملنهج السلفي

الدكتور عبد الواحد بن محمد اللهيبي

احلديث، وبني الطوائف األخرى التي تدعي 
أهنا عىل اإلسالم وهي بعيدة عن اإلسالم كالًّ 
أنا مسلم عىل  بد من ضميمة:  أو جزًءا، فال 
الكتاب والسنة وعىل منهج السلف الصالح، 

وهذا من معاين قوله تعاىل: ٱىمح   ٌّ     ٍّ     َّ  
يئ  ىئ   نئ  مئ  زئ  رئ   ّٰ ِّ    ُّ  
يبرت  ىب  نب  مب  زب  رب 
زتمتيمح )النساء:115( ]سلسلة اهلدى 

والنور[.
هذا من الناحية العلمية، وأما من الناحية 
العملية لو اعتربنا أن مجيع املسلمني يقولون 
السلفية  فستكون  والسنة،  بالكتاب  باألخذ 
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ألهنم  احلديث؛  عليهم  ينطبق  أن  إىل  أقرهبم 
بفهم  والسنة  بالكتاب  عمًال  املناهج  أكثر 
السلف الصالح ؛ لذلك استحقت أن ينطبق 

عليها احلديث املذكور أكثر من غريها.
اآلليات  أهم  اهلل-  رعاك  -يا  ودونك 
املعينة عىل النهوض باملنهج السلفي الذي هو 
احلق  عىل  والظاهرة  املنصورة  الطائفة  منهج 

حتى يأيت أمر اهلل ومن ذلك:
أوًلا: تصحيح العقيدة:

من  العقيدة  تصحيح  يكون  أن  جيب 
املجتمع  يف  والتلقي  التعلم  سلم  أولويات 
النهوض  أسباب  أهم  ألن  اليوم؛  السلفي 
اإلسالمية  واألمة  خصوًصا  السلفي  باملنهج 
عن  ثبت  فلقد  العقيدة،  تصحيح  هو  عموًما 
اإلمام مالك أنه قال: »كان وهب بن كيسان 
لنا:  يقول  حتى  أبًدا  يقوم  ال  ثم  إلينا،  يقعد 
أصلح  ما  إال  األمة  هذه  آخر  يصلح  ال  إنه 

أوهلا«)1(.
اجليل  عند  التلقي  منهج  إىل  رجعنا  فلو 
الصحابة  لوجدنا  األمة؛  هذه  من  األول 
╚ يقدمون العقيدة حتى عىل تعلمهم 
يف  الصحيحة  الطريقة  هي  وهذه  للقرآن، 
»كنا  قال:  اهلل؛  عبد  بن  جندب  عن  التلقي، 
فتعلمنا  حزاورة،  فتيان  ونحن  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  مع 

)1( »مسند املوطأ« للجوهري )ص 584(.

اإليامن قبل أن نتعلم القرآن؛ ثم تعلمنا القرآن 
فازددنا به إيامًنا«)2(. 

مـع  حـزاورًة  غلامًنـا  »كنـا  لفـظ:  ويف 
رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فيعلمنا اإليـامن قبل القرآن، 
ثـم يعلمنـا القـرآن فازددنا بـه إيامًنـا، وإنكم 
اليـوم تعلمـون القرآن قبل اإليـامن«)3(، فهذا 
هـو الطريـق الصحيـح للتلقي وهـو الطريق 
تصحيـح  ألن  إليـه؛  الرجـوع  جيـب  الـذي 
والسـبيل  األمثـل  الطريـق  هـو  العقيـدة 
األمـة  هبـذه  والنهـوض  للتمكـني  األعـدل 

نحو عزها وجمدها:ٱىمحٰرٰى      ٌّ    ٍّ     َّ     
مئ  زئ  رئ   ّٰ         ِّ        ُّ
مب  زب  رب  يئ  ىئ  نئ  
نت  مت  زت  رت   يب  ىب  نب 
ىف  يث ىث   نث  مث  زث  رث  يت ىت 
ىكيمح  مك  لك  اك  يق  ىق  يف 

]النور: 55 [.
كل  ومنع  الفاحشة  على  القضاء  ثانًيا: 

الوسائل واملقدمات املفضية إليها:
بالتدرج؛  الفاحشة  عىل  القضاء  ويكون 
بعد  خصوًصا  طويل  وقت  إىل  حتتاج  ألهنا 
والنساء  الرجال  عىل  وسهولتها  انتشارها 
التي  احلديثة  الوسائل  هذه  انتشار  بسبب 

)2( »سنن ابن ماجه « )1/ 23( وصححه الشيخ 
األلباين.

)3( »السنن الكربى« للبيهقي )3/ 171(.
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الفواحش  يف  الوقوع  الناس  عىل  تسهل 

واملنكرات.
أسباب  أهم  من  أن  املسلمون:  فليعلم 
انتشار  هو  دوهلا  واهنيار  األمم  ضعف 
سقوط  أسباب  عن  فتشت  فلو  الفاحشة، 
ستجد  والعثامنية  والعباسية  األموية  الدولة 
أن من أهم األسباب التي سامهت يف إسقاط 
هذه الدول وضعف املسلمني يف ذلك الزمان 
نفوس  يف  الصحيحة  العقيدة  ضعف  هو 
واملناهج  واخلرافات  البدع  وانتشار  الناس، 
املنحرفة، والسبب الثاين هو انتشار الفواحش 
جاء  لذلك  علنية؛  غري  خمفية  كانت  وإن 
الوقوع  ليس  الفاحشة  من  ليحذرنا  القران 
االقرتاب  حتى  بل  فحسب  وانتشارها  فيها 

اك  يق  ىق  ىفيف  يث  ىمحٱىث  منها: 
فانتشار  ]اإلرساء: 32 [،  مكيمح  لك  
الزنا من عوائق هنضة األمة اإلسالمية باملنهج 
الزنا  ألن  ؛  الصالح  السلف  منهج  الصحيح 
املجتمع  وتفكك  األنساب،  اختالط  فيه 
اإلسالمي؛ لذلك هنانا اهلل تعاىل عن االقرتاب 
منه، ومن نعم اهلل عىل العرب الذين هم مادة 
األمم  من  غريهم  عىل  فضلوا  أهنم  اإلسالم 

بثالث: )األنساب، واإلسناد، واإلعراب(.
وشـدة  وبالغتـه  القـران  دقـة  وتأمـل 
اهتاممـه هبـذا األمـر، فلـو تأملـت نصـوص 

إىل  تشـري  جتدهـا  النبويـة  والسـنة  القـرآن 
بـني  الفاحشـة  النتشـار  اإلنسـان  حمبـة  أن 
املؤمنـني؛ فإنـه يعـرض نفسـه ألمـر خطـري 
الدنيـا  يف  األليـم  العـذاب  عليـه  يسـتحق 

خك  حك  جك  مق   ٱىمححق  واآلخـرة: 
جم  هل   مل  خل  حل  جل  مك  لك 
هنيمح  من  خن  حن  جن  خممم  حم 

.]19 ]النـور: 
تأمــل -يــا رعــاك اهلل- هــذه اآليــة 
ــاءت  ــذي ج ــزاء ال ــورة اجل ــة وخط العظيم
بــه، وعــىل الرغــم مــن أن هــذه اآليــة 
جــاءت يف ســياق احلديــث عــن حادثــة 
ــربة  ــن )الع ــور ولك ــورة الن ــك يف س اإلف
بعمــوم اللفــظ ال بخصــوص الســبب(؛ 
فــكل مــن حيــب أن تشــيع الفاحشــة يف 
ــد يف  ــد والوعي ــمله التهدي ــوا يش ــن آمن الذي

ــم. ــاىل أعل ــة، واهلل تع ــذه اآلي ه
حال   ♫ مفلح  ابن  لنا  خلص  ولقد 
بأزمنة  املسلمني  أحوال  بني  مقارنة  السلف 
الفواحش  وقوة  السلفي  املنهج  ضعف 
يف  »قال  بقوله:  إياها  لًال  معِّ واملنكرات 
أحوال  نقدت  ما  عجيب  من  »الفنون«: 
الديار،  خراب  عىل  ناحوا  ما  كثرة  الناس 
والتحرس  واألسالف،  األقارب  وموت 
نكد  وذكر  وأهله،  الزمان  بذم  األرزاق  عىل 
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اإلسالم،  اهندام  من  رأوا  وقد  فيه،  العيش 
وظهور  السنن،  وموت  األديان،  وشعث 
األعامر  وتقيض  املعايص،  وارتكاب  البدع، 
يف الفارغ الذي ال جيدي، والقبيح الذي يوبق 
وال  دينه،  عىل  ناح  منهم  أحد  فال  ويؤذي، 
فائت  تأسى عىل  فارط عمره، وال  بكى عىل 
قلة مباالهتم  دهره، وال أرى لذلك سبًبا إال 
ما  ضد  عيوهنم،  يف  الدنيا  وعظم  باألديان 
كان عليه السلف الصالح: يرضون بالبالغ، 

وينوحون عىل الدين«)4(.
ثالًثا: قلة العلم وانتشار اجلهل:

عىل  والقضاء  العقيدة  تصحيح  إن 
عوامل  أهم  من  مها  واللذين  الفواحش 
هنوض املنهج السلفي يرتكزان عىل أمر مهم 
بني  القرآن  يقرن  ما  فكثرًيا  العلم،  وهو  أال 

هي  مي  خي  حي  جي  العقيدة والعلم: ىمحٱٰه 
هت  هبمت  مب  هئ  مئ 

مسيمح ]حممد:19[. هث  مث 
ىييي  مي  خي  حي  وقال تعاىل: ٱىمحيهجي 
ٰى   ٌّ      ٍَّّ  ُّ   ِّ ٰذٰر 
عمران: 18[. ]آل  مئيمح  زئ  ّٰرئ   
وكثريا ما يربط رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بني ظهور 
العلم  رفع  وبني  الفتن  ووقوع  الفواحش 

ونزول اجلهل:
)4( »اآلداب الرشعية واملنح املرعية «البن مفلح 

احلنبيل )2/ 245(.

النبي  قال  قال:   ◙ موسى  أيب  عن 
فيها  يرفع  أياًما  الساعة  يدي  بني  »إن  ملسو هيلع هللا ىلص: 
العلم، وينزل فيها اجلهل، ويكثر فيها اهلرج«. 

»و اهلرج القتل«)5(.
رسول  سمعت  قال:   ◙ أنس  عن 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول : »إن من أرشاط الساعة أن يرفع 
العلم، ويظهر اجلهل، ويفشو الزنا ، ويرشب 
النساء،  وتبقى  الرجال،  ويذهب  اخلمر، 
واحد«)6(. القيم  امرأة  خلمسني  يكون  حتى 

فالعلـــم هـــو أهـــم أســـباب هنـــوض 
ـــي  ـــول النب ـــك يق ـــا؛ لذل ـــم وازدهاره األم
ملسو هيلع هللا ىلص: »إن اهلل ال يقبـــض العلـــم انتزاًعـــا 
ــض  ــن يقبـ ــاس، ولكـ ــن النـ ــه مـ ينتزعـ
ـــرتك  ـــى إذا مل ي ـــامء، حت ـــض العل ـــم بقب العل
ــاًال،  ــا جهـ ــاس رءوًسـ ــذ النـ ــا، اختـ عامًلـ
فســـئلوا فأفتـــوا بغـــري علـــم، فضلـــوا 

وأضلـــوا«.)7(
الربانيني  العلامء  من  الديار  خلت  فإذا 
بآرائهم  فافتوا  جهاًال؛  رؤوًسا  الناس  اختذ 
وأضلوا،  فضلوا  واستحساهنم،  وجتارهبم 

لذلك صدق من قال:
ِد خلت الدياُر فسدُت غري ُمَسوَّ

ْؤَدِد دي بالسُّ ومن الشقاء َتَفرُّ

)5( متفق عليه .

)6( متفق عليه .

)7( متفق عليه .
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من األصول املتفق عليها بني العقالء من الناس عامة وأهل السنة واجلامعة خاصة: 
أن االجتامع واالئتالف مطلب رضوري ال غنى عنه، وهو أصٌل أصيل مقرر يف معتقد 
أهل السنة واجلامعة، وقد جاء الرشع بالتأكيد عىل هذا األصل ورعايته، واحلث عليه 

ألمهيته، وعظيم مكانته.

والتأليف بني القلوب مقصد رشعي ومنة 
جل  فقال  عباده،  عىل  هبا  اهلل  امتن  عظمى 

مئنئ   زئ  رئ  ٱ    ُّ    ِّ  ّٰ  ذكره: ىمح  
ىب  نب  مب  زب  رب  يئ  ىئ 
ىت  نت  مت  زت   رت  يب 
يث  ىث   نث  مث  زث  رث  يت 
ىك  مك  لك  اك  يق  ىق  ىفيف 

يكيمح ]آل عمران: 103[.
بالغة  عناية  املقصد  هذا  أوىل  وممن   
وأكثر الكالم عليه يف جل مصنفاته من اهتم 
به بريء  املسلمني وهو مما اهتم  بالتفريق بني 
شيخ اإلسالم واملسلمني أمحد بن عبد احلليم 
وأسكنه   ♫ احلنبيل  احلراين  تيمية  بن 

فسيح جناته.

تأليف القلوب أصل أصيل من أصول أهل السنة واجلماعة

األستاذ محمود محمد األزهري

هذا  عن   ♫ كالمه  من  نبذ  وهذه 
األصل األصيل:

 :♫ تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  قال 
التي  العظيمة،  القواعد  من  أن  »وتعلمون 
هي من مجاع الدين: تأليف القلوب واجتامع 
تعاىل  اهلل  فإن  البني؛  ذات  وصالح  الكلمة 

منىنيمح  خن  حن  جن  يقول: ىمحٱيم 
رئ  ٱ    ُّ    ِّ  ّٰ  ]األنفال: 1[، ويقول:  ىمح 
مئيمح ]آل عمران: 103[، ويقول: ٱىمحٱيي   زئ 
خب  حب  جب  هئ  مئ  خئ  حئ  جئ 
]آل  متيمح  خت  حت  جت  مبهب  
عمران: 105[ . وأمثال ذلك من النصوص 
عن  وتنهى  واالئتالف،  باجلامعة  تأمر  التي 
الفرقة واالختالف. وأهل هذا األصل: هم 
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أهل  هم  عنه  اخلارجني  أن  كام  اجلامعة،  أهل 
الفرقة«.)1(

♫: »ثم اعلموا - رمحكم اهلل  وقال 
الدنيا واآلخرة- أن اهلل  لنا ولكم خري  ومجع 
بعث حممًدا ملسو هيلع هللا ىلص باحلق، وأنزل عليه الكتاب، 
متفرقة،  أهواء  ذوي  إىل  بعث  قد  وكان 
به  فجمع  متباينة؛  وآراء  متشتتة،  وقلوب 
الشمل، وألف به بني القلوب، وعصم به من 

كيد الشيطان. 
ثم إنه سبحانه وتعاىل بني أن هذا األصل 
سبحانه:  فقال  لدينه؛  عامد  اجلامعة-  -وهو 

ٰذ  يي  ىي  مي  خي  حي  جي  ٱىمحٱيه 
ٰى    ٌّ      ٍّ  َّ      ُّ    ِّ  ّٰ  ٰر 
زب  رب  يئ  ىئ  مئنئ   زئ  رئ 
مت  زت   رت  يب  ىب  نب  مب 
نث  مث  زث  رث  يت  ىت  نت 
لك  اك  يق  ىق  ىفيف  يث  ىث  
ام  يل  ىل  مل  يك   ىك  مك 
ىن  نن   من  زن  رن  مم 
يي   ىي  ني  مي  زي  ٰىري  ين 
خب  حب  جب  هئ  مئ  خئ  حئ  جئ 
يمح ]آل  هت  مت  خت  حت  جت  مبهب  

عمران: 102 - 105[.
فانظر -رمحك اهلل- كيف دعا اىل اجلامعة، 

)1( »جمموع الفتاوى« )28/ 51(.

وهنى عن الفرقة، وقال يف اآلية األخرى: – إنَّ 
ِمنُْهْم  َلْسَت  ِشَيًعا  َوَكاُنوا  ِدينَُهْم  ُقوا  َفرَّ ِذيَن  الَّ
من  ملسو هيلع هللا ىلص  نبيه  فربأ  159[؛  ]األنعام:  ٍء–  يَشْ يِف 
الذين فرقوا دينهم وكانوا شيًعا، كام هنانا عن 

حئ  جئ  التفرق واالختالف؛ بقوله: ىمح يي  
يمح  مبهب  خب  حب  جب  هئ  مئ  خئ 

]آل عمران: 105[«)2(.
باجلامعة  اهلل  أمر  »وقد   :♫ وقال 
واالختالف؛  الفرقة  عن  وهنى  واالئتالف 

زئ  رئ  فقال تعاىل: ىمح      ُّ    ِّ  ّٰ 
تعاىل:  وقال   ،]103 عمران:  ]آل  مئيمح 

يب   ىب  نب  مب  زب  رب  ٱىمحيئ 
متنتيمح ]األنعام: 159[ وقال: ىمح يي   زت  رت 
خب  حب  جب  هئ  مئ  خئ  حئ  جئ 
أن  ]آل عمران: 105[، وقد أخرب  مبهبيمح 

يم  أهل الرمحة ال خيتلفون فقال تعاىل: ٱىمحٱىم 
]هود: 118،  ينيمح  ىن  من  خن  حن  جن 

 .)3(»]119
التفرق  ونبذ  االئتالف  ثمرات  أهم  ومن 

واالختالف:
األهواء  من  السنة  أهل  عصمة   -  1

والفتن:
تفسري  يف   ♫ كثري  ابن  احلافظ  قال 

)2( »جمموع الفتاوى « )24/ 170(.
)3( »الرد عىل املنطقيني« )ص 334(.
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زئ  رئ  قوله تعاىل: ىمح       ُّ    ِّ  ّٰ 
]آل عمران: 103[: »وقد ضمنت  مئيمح 
كام  اخلطأ،  من  اتفاقهم  عند  العصمة  هلم 
-أيًضا-،  املتعددة  األحاديث  بذلك  وردت 
وقد  واالختالف،  االفرتاق  عليهم  وخيف 
وقع ذلك يف هذه األمة؛ فافرتقوا عىل ثالث 
اجلنة  إىل  ناجية  فرقة  منها  فرقة،  وسبعني 
ومسلمة من عذاب النار، وهم الذين عىل ما 

كان عليه رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه«)4(. 
2- صالح الدين والدنيا وحتصيل املنافع 

الدنيوية واألُخروية:
قال العالمة عبد الرمحن السعدي ♫ 

-يف تفسري اآلية السابقة -:
دينهم  عىل  املسلمني  اجتامع  يف  »فإن 
وتصلح  دينهم  يصلح  قلوهبم  وائتالف 
دنياهم، وباالجتامع يتمكنون من كل أمر من 
األمور، وحيصل هلم من املصالح التي تتوقف 
عىل االئتالف ما ال يمكن عدها، من التعاون 
عىل الرب والتقوى، كام أن باالفرتاق والتعادي 
خيتل نظامهم، وتنقطع روابطهم، ويصري كل 
واحد يعمل ويسعى يف شهوة نفسه؛ ولو أدى 

إىل الرضر العام«)5(.

)4( »تفسري القرآن العظيم« )2/ 90(.
)5( »تفسري السعدي« )ص142(.

ضـرورة الـرفـق واللــني
يف دعـــوة النــاس

قال اإلمام األلباين:
إىل  النــاس  ندعــو  أن  أردنــا  »إذا 
ــدى  ــن اهل ــا م ــه علين ــن اهلل ب ــا ام م
ــم، وأن  ــق هب ــب أن نترف ــور؛ فيج والن
ال نشــدد عليهــم، وأن ال نظهــر أمامهــم 
ــم. ــم هبــذا العل ــزون عليه ــا متمي بأنن
جيــب أن نعــد النــاس كلَّ النــاس 
الذيــن نراهــم بعيديــن عــن هــدي 

مرضــى. ملسو هيلع هللا ىلص  الرســول 
ــد  ــوي أش ــرض املعن ــك أن امل وال ش
وأضــر علــى صاحبــه مــن املــرض 
املــادي البــدين، وإذا كان مــن املفروض 
يترفــق  أن  البــدين  الطبيــب  يف 
ــم:  ــر منه ــول كث ــى يق ــض ح باملري
أن بعــض املرضــى يعافــون مبجــرد أن 
ــم،  ــن طبيبه ــا م ــا لطيًف ــمعوا كاًم يس
ــذي  ــم ال ــب العل ــون طال فيجــب أن يك
ــم إىل  ــاس وهدايته ــوىل إرشــاد الن يت
ــه  ــا كان علي ــاع م ــنة واتب ــاع الس اتب
ســلفنا الصــاحل رضــي اهلل عنهــم رفيًقا 

يف دعوهتــم، لطيًفــا يف معاملتهــم«.

)جامــع تــراث العامــة األلبــاين يف 
املنهــج واألحــداث الكــرى- ١/207(
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تفّوق  أسباب  من  شيًئا  سنبنّي  ولذلك 
نبّينا  أحاديث  ضبط  يف  الكرام  الصحابة 

ملسو هيلع هللا ىلص، وذلك ضمن املطالب اآلتية)1(:
ق الصحابـة رضي  املطلـب األول: تفـوّ
اهلل عنهـم يف الضبـط بأسـباب مـن جهـة 

النبـي ملسو هيلع هللا ىلص.

ــة  ــّوق الصحاب ــباب تف ــع: »أس ــر للتوّس )1( ينظ
ــد  ــة، ود.حمم ــلطان العكايل ــث«، د.س ــط احلدي يف ضب
ــد  ــن«، د.حمم ــل التدوي ــنة قب ــب، و»الس ــد الصاح عي
علــوم  يف  العرفــان  و»مناهــل  اخلطيــب،  عّجــاج 

ــاين )291/1(. ــم الزرق ــد العظي ــد عب ــرآن« ملحم الق

أوًل: متّهل النبي ملسو هيلع هللا ىلص عند األداء.
أداء  يف  متّهله  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  عن  ُعرف 
يعّد  أن  أراد  لو  العاّد  أّن  حتى  احلديث 
ريض  عائشة  قالت  كام  ألحصاها؛  كلامته 
اهلل عنها)2(، ومعلوم أن التمّهل يف اإللقاء 
تلتبس  فال  وضوًحا  أكثر  احلديث  جيعل 
الكلامت وال ُتستشكل احلروف ممّا يؤدي 

إىل سهولة حفظه وضبطه.
ثانًيا: إعادته ملسو هيلع هللا ىلص العبارة وتكراره هلا.

)2( البخاري )3567(، مسلم )2493(.

األسباب املوجبة لعدالة الصحابة

يف توثيق السنة النبوية وروايتها ) 1(

النبوية بني احلني واآلخر للطعن فيها والنيل من منزلتها،  تتعرض السنة 
╚؛ إذ هم  ومن الطعونات املتكّررة ما يوّجه جلناب الصحابة الكرام 
الوسائط التي تّم هبا نقل األحاديث النبوية، ومن تلكم الطعونات: الطعن يف 
عدالة الصحابة والتشكيك يف ضبطهم لألحاديث، وتوهني مروياهتم واحلط 

من جهودهم يف ذلك.

الدكتور  إيـــاد العكيلي
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النبي  أّن   ◙ مالك  بن  أنس  عن 
َثَالًثا«،  َأَعاَدَها  بَِكِلَمٍة  َم  َتَكلَّ »إَِذا  كان  ملسو هيلع هللا ىلص 
األسلوب  هذا  عنه  اهلل  ريض  عّلل  وقد 

العلمي بقوله: »َحتَّى ُتْفَهَم َعنُْه«)3(. 
وال خيفى عىل العارف بأساليب التعليم 
احلفظ  يف  بالغ  أثر  له  للدرس  التكرار  أن 

والضبط، ولذلك قيل: 
»يف اإلعادة إفادة«.

دعاء  بركة  ثالًثا: 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

بعض  حاز 
احلفظ  قوة  الصحابة 
ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  دعاء  بربكة 
 ¶ عباس  كابن 
إىل  ملسو هيلع هللا ىلص  ضّمه  الذي 
»اللهم  وقال:  صدره، 

علمه احلكمة«)4(.
حصل  وممن 
كذلك  الدعاء  هلم 

رسول  قال  قال:  ◙؛   هريرة  أبو 

)3( البخاري )95(.
)4( البخاري  )3756(.

َأْقيِضَ  َحتَّى  ِرَداَءُه  َيْبُسْط  »َمْن  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل 
َمَقاَلتِي، ُثمَّ َيْقبِْضُه، َفَلْن َينَْسى َشْيًئا َسِمَعُه 
ِذي  َفَوالَّ  ، َعيَلَّ َكاَنْت  ُبْرَدًة  ِمنِّي«َفَبَسْطُت 

َبَعَثُه بِاحلَقِّ َما َنِسيُت َشْيًئا َسِمْعُتُه ِمنُْه«)5(.
هريرة  وأبو  عباس  ابن  كان  وهكذا 
املكثرين  من  هلام  الدعاء  بعد   ¶
األحاديث  رواية  من 

والضابطني هلا.
الثاين:  املطلب 
رضي  الصحابة  تفّوق 
اهلل عنهم يف الضبط 

بأسباب خاصة بهم.
أوًل: علّو إسنادهم.

مـــن املقـــرر عنـــد 
ــة  ــني أن طبقـ املحدثـ
  ╚ الصحابـــة 
تعـــد أوىل الطبقـــات يف 
ــانيد؛  ــلة األسـ سلسـ
ــني  ــم مالصقـ لكوهنـ
للنبـــي ملسو هيلع هللا ىلص يف روايـــة احلديـــث ونقلـــه، 
وألّن تلقيهـــم للعلـــم عـــن النبـــي ملسو هيلع هللا ىلص 

)5( البخاري  )7354(، مسلم )2492(.
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ـــد،  ـــاطة أح ـــارًشا دون وس ـــا مب كان تلّقًي
فاســـتدعى كل هـــذا أن تكـــون طبقـــة 
الصحابـــة الكـــرام تعلـــو مـــا ســـواها 
ـــة  ـــث دق ـــن حي ـــا م ـــات مجيًع ـــن الطبق م

احلفـــظ وقـــوة الضبـــط.
ومشاهد  بوقائع  رواياهتم  اقرتان  ثانًيا: 

حرضوها.
بحادثة  اقرتن  إذا  اخلرب  أن  املعلوم  من 
مكان  أو  بزمان  سامعه  قرنه  أو  واقعة  أو 
أدعى  ذلك  كان  ذلك  أشبه  وما  معينني 
حلفظه؛ وسببًا لثباته يف قلبه، وكان الناقل 
فيه أو نسيانه، بل كان  الوهم  أبعد عن  له 
ذلك سبًبا يف استحضار دقائقه وتفصيالته.
ارتباط  أن  النفس  علامء  قرر  لقد 
الفكر  يف  هلا  مقارنة  بأمور  املعلومات 
جتعلها أبقى عىل الزمن، وأثبت يف النفس؛ 
 ╚ الصحابة  حتّمل  امتاز  وهلذا 
للحديث هبذه امليزة التي انفردوا هبا عّمن 
جاء بعدهم، فحرضوا الوقائع واحلوادث، 
عمليًّا،  تطبيقًا  اإلسالم  تطبيق  وعاشوا 
وشاهدوا بأعينهم، وسمعوا بآذاهنم سريته 
ملسو هيلع هللا ىلص وأفعاله وما صدر عنه، يقول الزرقاين: 

»ارتباط كثري من كالم اهلل ورسوله بوقائع 
تثري  أن  شأهنا  من  وأسئلة  وحوادث 
األنظار  وُتلفت  األذهان،  وتنّبه  االهتامم، 
وحديثهام  فيها،  ورسوله  اهلل  قضاء  إىل 
يتمّكن  وبذلك  عليها،  وإجابتهام  عنها، 
الوحي اإلهلي والكالم النبوي يف النفوس 
مّر  عىل  األذهان  يف  وينتقش  متّكن،  فضل 

الزمان«)6(.
بأمور  األحاديث  بعض  اقرتان  ثالًثا: 

خارقة حرضوها.
معلوم أن األمور اخلارقة -سّيام املؤّيدة 
وتستقر  احلافظة،  يف  تثبت  بالوحي- 
تكاد  فال  الفؤاد؛  يف  وترتكز  الصدر،  يف 
ُتنسى، وال يكاد يقع فيها الوهم، بل تنترش 
ويتناقلها الفئام من الناس، وقد وقع للنبي 
كانت  كثرية  حوادث  يف  خارقة  أمور  ملسو هيلع هللا ىلص 
دليًال عىل نبّوته وصدق رسالته، وال شّك 
أن هذه اخلوارق ُنقشت يف ذهن من رآها 
ويمنع  ذهابه،  يصعب  نقًشًا  عايشها  أو 

ضياعه.
رابًعا: سيالن أذهاهنم وصفاء فطرهتم.

)6( »مناهل العرفان يف علوم القرآن« )300/1(.
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العيش،  ببساطة  العرب  حياة  امتازت 
ومشاكلها،  احلضارة  تعقيد  عن  والبعد 
القرحية،  يف  قوة  احلياة  هذه  فأكسبتهم 
الذاكرة،  يف  ونشاًطا  اخلاطر،  يف  وحدة 
حتى  القدم  منذ  الثابتة  األمور  ومن 
الذاكرة  عىل  االعتامد  أن  احلارض:  عرصنا 
وختزين  املعرفة  حلفظ  مفّضًال  شكًال  يعد 
ذلك  تفضيل  لتجد  وإّنك  املعلومات، 
حتى عند احلكامء والفالسفة، فمن طريف 
ما ُيذكر عن سقراط: أنه طلب يف صباه من 
أستاذه  طياموس أن يدّون ما سمعه منه من 
بجلود  أوثقك  »ما  قائًال:  فنهاه  احلكمة، 
احلية،  اخلواطر  يف  وأزهدك  امليتة،  البهائم 
عن  فسألك  طريق  يف  لقيك  إنسانًا  هب 
حتيله  أن  حيسن  كان  هل  العلم،  من  يشء 
عىل الرجوع إىل منزلك والنظر يف كتبك، 
فلزمه  احلفظ«؛  فالزم  حيسن،  ال  كان  فإن 

سقراط)7(.
وال شك أن بساطة حياة الصحابة ريض 
اهلل عنهم واّتكائهم عىل العرف السائد يف 

الوفاء  أليب  الَكِلم«،  وحماسن  احلكم  »خمتار   )7(
املبرش بن فاتك، )ص 67(.

زماهنم باعتامد احلفظ كوسيلة لتلّقي العلم 
والتثّبت فيه، كان ذلك مدعاة لقّوة ذاكرهتم 
»إذ السنة اإلهلية يف قوانني احلياة تقيض بأن 
معّينة  إنسانية  مللكات  املستمر  االستخدام 
فكيف  استجابة«)8(،  وأكثر  أقوى  جيعلها 
يسمعون  ما  رشف  ذلك  إىل  انضاف  إذا 
الذي مّس حبه  للنبي ملسو هيلع هللا ىلص  من خري اهلدي 
حركاته  يرمقون  فكانوا  قلوهبم،  شغاف 
التفاصيل  أدق  لنا  نقلوا  حتى  وسكناته، 
يف  أصبعه  حركة  كيفية  كنقلهم  ذلك،  يف 
تشهده يف الصالة، وأحصوا عدد الشيبات 

يف رأسه وحليته ملسو هيلع هللا ىلص.
خامًسا: تقواهم وورعهم.

موصل  سبب  التقوى  أن  املعلوم  من 
األسباب حلفظ  أعظم  إهنا من  بل  للعلم، 
العلم، وضبط ما يف الصدر، ودليل ذلك 

حليمح  لكمكجل  قول اهلل تعاىل: ٱىمحٱخك 
]البقرة: 282[، وقد ُعرف عن الصحابة 
إيامهنم  وقوة  وتقواهم  ورعهم   ╚
رهبم،  امتدحهم  حتى  يقينهم؛  وصدق 

)8( »دالئل التوثيق املبكر للسنة واحلديث«، امتياز 
أمحد، )ص191(.
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وأثنى عليهم نبّيهم.
سادًسا: توظيف ما حتّملوه من احلديث 

قوالً وعمًال.
مقصوًدا  ليس  العلم  أن  ريب  من  ما 
لذاته فحسب، بل هو وسيلة للعمل الذي 
السلوك،  به  ويستقيم  النفس،  به  تزكو 
العلم وباالً عىل صاحبه: »وما  وإال  كان 
من شك أن العمل بالعلم يقرره يف النفس 
الفكر  صحيفة  يف  وينقشه  تقرير،  أبلغ 
يف  معروف  هو  ما  نحو  عىل  نقش،  أثبت 
التطبيق  أن  من  النفس  وعلم  الرتبية  فن 
يؤيد املعارف، واألمثلة تقيد القواعد، وال 
تطبيق أبلغ من العمل، وال مثال أمثل من 
فإهنا  الدينية؛  املعارف  خصوًصا  االتباع، 
وقد  باتباعها«)9(،  وتزيد  بتنفيذها  تزكو 
هذه  حتقيق  يف  أعىل  مثاًال  الصحابة  كان 
املعاين السامية قوًال وعمًال واعتقاًدا، ويف 
هذا املعنى الدقيق يقول عبد اهلل بن مسعود 
عرش  تعلم  إذا  منّا  الرجل  »كان   :◙
معانيهن  يعرف  حتى  جياوزهن  مل  آيات، 

)9( »مناهل العرفان« للزرقاين )311/1(.

الرمحن  عبد  أبو  وقال  هبن«)10(،  والعمل 
السلمي: »حّدثنا الذين كانوا ُيقرؤننا: أهنم 
كانوا يستقرئون من النبي ملسو هيلع هللا ىلص، فكانوا إذا 
تعلموا عرش آيات، مل خيلفوها حتى يعملوا 
بام فيها من العمل، فتعلمنا القرآن والعمل 
مجيًعا«)11(، وهكذا كان توظيف الصحابة 
عملياًّ وواقعًا معاشًا ملا سمعوه أو علموه 
يف  الواضح  األثر  له  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  من 
تفوقهم يف ضبط احلديث النبوي الرشيف.

ابن  و»تفسري   ،)74/1( الطربي«  »تفسري   )10(
كثري« )8/1( .

)11( املرجعان السابقان.

قال اإلمام أبو نعيم ♫:
»فـــال يتتبـــع هفـــوات أصحاب 
رســـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وزللهم، ويحفظ 
عليهـــم ما يكون منهـــم يف حال 
الغضب واملوجـــدة؛ إال مفتون 

القلـــب يف دينه«.
اخلالفة«  وترتيب  اإلمامة  »تثبيت 

ألبي نعيم )ص 344(.
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استهداف السلفيني

لقـــد نجحـــت أمريـــكا إىل حـــد كبـــري يف رصف أنظـــار كثـــري مـــن 
ـــر-  ـــداوة -بمك ـــره والع ـــه الك ـــت توجي ـــا، وحاول ـــن خطره ـــلمني ع املس
إىل إيـــران ومرشوعهـــا الرافـــيض؛ فكثـــرت التحذيـــرات مـــن اخلطـــر 
الصفـــوي، وهـــذا حـــق واجـــب، ولكـــن ال ينبغـــي أن يرصفنـــا عـــن 
خطـــر املـــرشوع األمريكـــي ومـــن ســـار يف فلكـــه؛ فإهنـــم أخطـــر مـــا 
ـــن  ـــيض أداة م ـــوي الراف ـــرشوع الصف ـــل إن امل ـــلمني، ب ـــىل املس ـــون ع يك

أدوات تنفيـــذ املـــرشوع األمريكـــي، ومتريـــره يف املنطقـــة.

وعندمـا نقـول »املـرشوع األمريكي«؛ 
فإننا نعنـي بذلك وجود أمـوال، وخرباء، 
وعمالء، وأجهـزة اسـتخبارات، ومراكز 
وأسـلحة،  إعـالم،  ووسـائل  أبحـاث، 

وكلهـا جمنـدة خلدمـة املرشوع.
فـإن قيـل: ملاذا تركـز أمريـكا يف حرهبا 

السني؟ اإلسـالم  عىل 
أمريـكا  انفـردت  أن  بعـد  فاجلـواب: 
كقـوة عظمـى يف العـامل بعد اهنيـار االحتاد 
السـوفيتي قيض اهلل هلذه القوة املتغطرسـة 

ديـن اإلسـالم وأهلـه، وبـدأت املدافعـة 
بـني املعسـكر الغريب وعـىل رأسـه أمريكا 
وبـني العـامل اإلسـالمي، وأيقنـت أمريكا 
أن عدوهـا األول هـو اإلسـالم وأهلـه، 
ديـن  إىل  الرجـوع  بـوادر  بعـد  وال سـيام 
إىل  الدعـوة  جـذوة  واشـتعال  اإلسـالم، 
اهلل باحلكمـة واملوعظـة احلسـنة يف أمكنـة 
كثرية مـن بلدان املسـلمني، حتى وصلت 
ديارهـم،  عقـر  إىل  اإلسـالمية  الدعـوة 
وبدأ النـاس يدخلون يف ديـن اهلل أفواًجا، 

الدكتور بركات بن مبارك العوني
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وكشـفت  ورجلهـا،  بخيلهـا  فأجلبـت 
أكـرب  عـن سـاق احلـرب، وشـنتها عـىل 
خطـر هيددهـا؛ أال وهـو: ديـن اهلل اخلالد 

اإلسـالم ومحلتـه مـن العلـامء والدعـاة.
 ومن خالل هذه احلرب: اكتشـــفت 
من  يملكونه  بـــام  وعمالؤها  أمريـــكا 
املنتسبني  أن  اســـرتاتيجية  بحوث  مراكز 
لإلســـالم ليسوا ســـواء، وليسوا كلهم 
إىل  املســـلمني  فصنفت  هلـــا،  أعـــداء 
من  فأخرجت  وأصوليـــني،  معتدلـــني 
حرهبا من تـــراه يف نظرها مـــن املوالني 
هلـــا، ممـــن تســـميهم باملعتدلـــني من 
واملتصوفة،  والعرصانيـــني  اللرباليـــني 
أهنم  ورأت  الباطنيـــة،  الفـــرق  ومجيع 
ال يشـــكلون خطـــًرا عليهـــا، بل لقد 
وذراًعا  ثمينًـــا،  صيـــًدا  فيهـــم  رأت 
حرب  يف  ووظفتـــه  اســـتخدمته  قوية، 
التيار الســـني الســـلفي الذي استعىص 
منها،  والرباءة  عداوهتـــا  وأعلن  عليها، 
فحرصت  مفاصلتهـــا،  عـــىل  وحرص 
حرهبـــا فيهـــم كمرحلـــة أوىل، يتلوها 
حرب شـــاملة عـــىل املســـلمني كافة، 

واليمن  والعراق  ســـوريا  يف  واحلروب 
ذلك. عـــىل  شـــاهد  خري  وليبيا 

ومل تكـــن هذه احلرب عـــىل الصعيد 
صعيد  عىل  بل  فحســـب،  العســـكري 
آخر أكـــرب منـــه وأخطـــر؛ أال وهي: 
الدعوة  وتشـــويه  األفـــكار،  حـــرب 
شـــخصيات  واغتيال  النقية،  الســـلفية 

رموزهـــا وعلامئهـــا ودعاهتا.
 وهـذا تقريـر »رانـد« الشـهري -وهـو 
مـن مراكـز األبحـاث األمريكيـة اخلطرية 
األمريكـي،  القـرار  صنـع  يف  املؤثـرة 
يقـول يف تقريـره الشـهري: »بناء شـبكات 
الواليـات  »بـأن  معتدلـة«:  إسـالمية 
عـىل  حرًبـا  تقـود  األمريكيـة  املتحـدة 
الصعيديـن احلـريب والفكري، فهـي تقود 
باألفـكار،  ومعركـة  باألسـلحة،  معركـة 
اجلانـب  عـىل  الغلبـة  تكـون  لـن  حيـث 
اآلخر إال بتشـويه األيدلوجيـات املتطرفة 

ومؤيدهيـا«. معتنقيهـا  أعـني  يف 
ويــويص التقريــر يف مواطــن أخــرى: 
»بــأن تدعــم اإلدارة األمريكيــة قيــام 
التيــار  متثــل  ومجاعــات  شــبكات 
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يف  والعــرصاين  والليــربايل  العلــامين 
تتصــدى  لكــي  اإلســالمي؛  العــامل 
تلــك الشــبكات واجلامعــات ألفــكار 
ــي  ــالمي، الت ــار اإلس ــات التي وأطروح
ــارات  ــا تي ــة أهن ــر باجلمل ــا التقري يصفه

متطرفــة«.
يسـتخدم  »أن  التقريـر:  يـوىص  وكـام 
مواجهـة  يف  والصـويف  التقليـدي  التيـار 
اإلسـالم السـلفي، وقد تم تعريـف التيار 
التقليـدي والصـويف يف هـذا التقريـر: أنه 
التيـار الـذي يصيل يف األرضحـة، خالف 
إىل  ويميـل  الوهابيـة،  إليـه  تدعـو  مـا 

للمذاهـب«)1(. والتعصـب  التصـوف 
واحلاصـــل: أن أمريـــكا وحلفاءها، 
ومن دار يف فلكها، قـــد حددوا عدوهم 
توجه  أن  ينبغـــي  الذي  االســـرتاتيجي 
إليـــه احلـــرب بـــكل أشـــكاهلا، وأنه 
من  تنطلق  التـــي  الســـلفية  الدعـــوة 
االتباع،  ومنهـــج  التوحيـــد،  عقيـــدة 

ومبـــدأ الـــوالء والرباء.

لباسم  2007م«  راند  تقرير  يف  »قراءة  انظر   )1(
خفاجي.

ولذلـــك؛ فـــإن محلـــة هـــذا املنهـــج هـــم 
ـــني،  ـــم األصولي ـــرة باس ـــتهدفون  م املس
ـــم  ـــة باس ـــلفيني، وثالث ـــم الس ـــارة باس وت
ـــاره  ـــامل بكف ـــد الع ـــذا نج ـــني، وهل الوهابي
ــد  ــه ضـ ــه ومبتدعيـ ــه ومرتديـ ومنافقيـ
ــل  ــذي يمثـ ــج الـ ــذا املنهـ ــار هـ أنصـ

الديـــن الصحيـــح.
وينطلق املـــرشوع األمريكي يف حربه 
العامليـــة عىل أهـــل التوحيد والســـنة، 

حماور: مخســـة  من 
املحور األول: احلرب العسكرية.

ــة  ــرب الفكريـ ــاين: احلـ ــور الثـ املحـ
ــة. العقديـ

املحور الثالث: احلرب االقتصادية.
ـــة  ـــرب االجتامعي ـــع: احل ـــور الراب املح

ـــلوكية. والس
املحور اخلامس: احلرب السياسية.

ـــروب  ـــن احل ـــواع م ـــذه األن ـــن ه وع
املوجهـــة إىل اإلســـالم الســـني؛ يقـــول 
الرئيـــس األمريكـــي الســـابق )بـــوش( 
ــداث: )11  ــد أحـ ــه بعـ ــاب لـ يف خطـ
ـــات  ـــارب يف جه ـــن نح ـــبتمرب(: »نح س
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واقتصاديـــة،  عســـكرية،  خمتلفـــة: 
وسياســـية، وفكريـــة، ونحـــن واثقـــون 
ــىل  ــة«، وعـ ــننترص يف كل جهـ ــا سـ بأننـ
الدفـــاع  وزيـــر  ترصيـــح  شـــاكلته 
حديـــث  يف  -آنـــذاك-  األمريكـــي 
)الواشـــنطن  صحيفـــة  إىل  بـــه  أدىل 
بوســـت( يف )2006/3/27م( قـــال 
فيـــه: »نخـــوض حـــرب أفـــكار مثلـــام 
ــن  ــكرية، ونؤمـ ــا عسـ ــوض حرًبـ نخـ
ــل  ــا ال مثيـ ــأن أفكارنـ ــا بـ ــا قوًيـ إيامًنـ
ـــرب  ـــك احل ـــًال: »إن تل ـــا«، وأردف قائ هل
ــن  ــدارك، وإن مـ ــري املـ ــتهدف تغيـ تسـ
ـــامد  ـــدم االعت ـــا، وع ـــوز فيه ـــم الف املحت

ــا«. ــكرية وحدهـ ــوة العسـ ــىل القـ عـ
وقال  رئيــــس وكالــــة املخابــــرات 
»جيمــــس  السابــــق  األمريكيــــة 
وولســــي« يف عام )2006(: »سنصنــع 
هلــــم إسالمــًا يناسبنــا، ثــم نجعلهــم 
يقومــــون بالثــــورات، ثــــم ُنقســمهم 
لنعــرات عصبيــة، ومــن بعدهــا نحن 
قادمون للزحــــف وســــوف ننتصـــر«.

إضــــــاءات
لـديــــــــنا نـــــحن املســـــلمني حــــــــزب 

زث  رث  يت  ىت  ٱىمحنت  واحــد: 
]اجملادلــة:22[، وٱىمحلك  مثيمح 
خليمح ]املائــدة:56[؛   حل  جل  مك 
 -طبعــا ليــس حــزب الــالت الرافضــي-
جماعــة  »تلــزم  واحــدة:  وجماعــة 
املســلمني وامامهم«.)متفــق عليــه(
 وخســئت بعــد ذلــك كل اجلماعــات 
والتنظيمــات واألحــزاب -كمناهــج-؛ 
يســتلزم  ال  املنهــج  تكفــري  ألن 
فتكفــري  األفــراد،  تكفــري  -ضــرورة- 
ــروط  ــات الش ــون إال بإثب ــني اليك املع
ســيثبته  وهــذا  املوانــع،  وانتفــاء 

والعقــد(. احلــل  )أهــل 
تلك  وإمام  احلزب  هذا  قائد  إن   

اجلماعة هو رسول اهلل حممد ملسو هيلع هللا ىلص.
املركزية-بلغـــة  جلنتـــه  وأعضـــاء 
وعمـــر،  :أبوبكـــر،  هـــم  ؛  العصـــر- 
العشـــرة  وبقيـــة  وعلـــي..  وعثمـــان، 

.╚ باجلنـــة  املبشـــرون 
وأفـــراد  احلـــزب  أعضـــاء  أمـــا 

اجلماعـــة؛ فهم: ىمحٱحمخممم 
. يمح خن حن جن يم ىم

كتبها: ك )ع.ك(.
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مفاهيم خاطئة عن املنهج السلفي

حاد  إقصائي  منهج  السلفي  املنهج  السلفي:أن  للمنهج  املناوئون  يروج 
وعنيف يلغي اآلخر، وال يعرتف به، مما يرتتب عليه  تقسيم البالد، وتفتيت 
االجتامعي؛  النسيج  تفكيك  عىل  والعمل  الوطنية،  الوحدة  وهتديد  األمة، 
مما يؤدي يف النهاية إىل  االحرتاب الداخيل! وألجل ذلك يدعون إىل إقصاء 
والسلف  الصالح؛  والسنة  الكتاب  متابعة  يف  التمييع  وإىل  السلفي،  املنهج 

بزعم التمكني للتعددية الثقافية واملذهبية.

بل  مرية  بال  فرية  شك  بال  وهذا 
السنة  أهل  هم  السلفي  املنهج  أصحاب 
فهم  واالجتامع،  االتباع  ودعاة  واجلامعة، 
التفرق،  يذمون  اجلامعة  عىل  احلريصون 
اإلمام  قال  كام  املخالف؛  عىل  ويصربون 
»الرد  يف:  مصنفه  خطبة  يف   ♫ أمحد 
فيه من  فيام شكت  الزنادقة واجلهمية  عيل 
تأويله«؛  غري  عيل  وتأولته  القرآن  متشابه 
 قال ♫: »احلمد هلل الذي جعل يف كل 
زمان فرتة من الرسل بقايا من أهل العلم: 

ويصربون  اهلدى،  إىل  ضل  من  يدعون 
منهم عىل  األذى، حييون بكتاب اهلل املوتى، 
العمى، فكم من  أهل  اهلل  بنور  ويبرصون 
قتيل إلبليس قد أحيوه، وكم من تائه ضال 
الناس  عيل  أثرهم  أحسن  فام  قد  هدوه، 

وأقبح أثر الناس عليهم«.
وقد طبق ذلك ♫ عمليًّا مع  احلكام 

الذين عذبوه وسجنوه وأقصوه!
ملا  تعاىل   ♫ أنس  بن  مالك  وهذا 
الناس  محل  يف  الرشيد  هارون  اسشاره 

األستاذ عيسى الرجوب
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أمري  يا  تفعل  »ال  له:  قال  »موطئه«؛   عىل 
ملسو هيلع هللا ىلص   اهلل    رسول  أصحاب  فإن  املؤمنني؛ 
عمن  قوم  كل  فأخذ  األمصار؛  يف  تفرقوا 
كان  عندهم، وإنام مجعت علم أهل بلدي 

أو كام قال«.
يف  السلفي  املنهج  أصحاب  ومواقف 
يقال  عنهم:  فكيف  مشهورة  كثرية  ذلك 

إهنم إقصائيون؟!
بأهـل  الصالـح  السـلف  ُسـّمي  وقـد 
عـىل  حرصهـم  مـن  واجلامعـة  السـنة 
االلتـزام بالسـنة وجمانبـة االبتـداع،  وعىل 

الفرقـة. ونبـذ  االجتـامع 
يف  أصيلة  مواقف  هذه  أن  يظهر  وهبذا 
مؤقتة  تنازالت  وليست  السلفي،  املنهج 

فرضتها ظروف  قاهرة.
والــيء الغريــب يف ذلــك: أن الذيــن 
ــة  ــذه الفري ــلفي هب ــاه الس ــون االجت يرم
ــاء  ــون بإقص ــون ويطالب ــن يعلن ــم م ه
التيــار الســلفي؛ فوقعــوا عــىل أم رأســهم 
ــراب،  ــض واالضط ــاء والتناق يف اإلقص

ــاهلل. ــوة إال ب ــول وال ق وال ح

تواضع عامل من أجل نشر العلم

قال هارون بن عبد اهلل اجلمال: 
بالليل،  حنبل  بن  أحمد  جاءين 

فدق عليَّ الباب.
فقلت: من هذا؟

قال: أنا أحمد.
فبادرت أن خرجت إليه، فمساين 

ومسيته.
قلت: حاجة يا أبا عبد اهلل؟

قال: نعم، شغلت اليوم قلبي.
قلت: مباذا يا أبا عبد اهلل؟

وأنت  اليوم،  عليك  جزت  قال: 
الفيء،  يف  الناس  حتدث  قاعد 
بأيديهم  الشمس  يف  والناس 

األقالم والدفاتر.
قعدت؛  إذا  أخرى؛  مرة  تفعل  ال 

فاقعد مع الناس. 

)اجلامـــع ألخالق الراوي
وآدب السامع( )411/1(
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من أحوال السلف يف رمضان 

خص اهلل عز وجل شهر رمضان بخصائص، وفضله عىل غريه من الشهور 
التوبة واملغفرة  القرآن والكتب اإلهلية، وهو شهر  بفضائل؛ فهو شهر نزول 
وتكفري الذنوب والسيئات، وفيه العتق من النار، وفيه تفتح أبواب اجلنان، 
وتغلق أبواب النريان، وتصفد الشياطني، وفيه ليلة خري من ألف شهر، وهو 

شهر اجلود واإلحسان، وهو شهر الدعاء املستجاب.

الصالـح  السـلف  عـرف  فقـد  لـذا 
قيمـة هـذا املوسـم املبـارك؛ فشـمروا فيه 
عـن سـاعد اجلـد، واجتهـدوا يف العمـل 
الصالـح طمًعـا يف مرضـاة اهلل، ورجاء يف 
حتصيـل ثوابـه، فقد كانوا يدعون اهلل سـتة 
أشـهر أن يبلغهـم رمضـان، ثـم يدعونـه 

سـتة أشـهر أن يتقبـل منهـم
وقال عبد العزيز بن أيب داود: أدركتهم 
فعلوه  فإذا  الصالح؛  العمل  يف  جيتهدون 

وقع عليهم اهلم: أيقبل منهم أم ال؟
أحوال  من  بعًضا  اهلل  عبد  يا  وإليك 
تهم  السلف يف رمضــان وكيف كانت مهَّ

لنلحق  العبادة؛  يف  هم  وجدُّ وعزيمتهم 
حقَّ  عرف  ممن  ونكون  الركــب،  بذلك 

ــر هذا الشهــر، فعمل له وشمَّ
أوًلا: حالهم مع قراءة القرآن:

حديث  »ويف  رجب:  ابن  احلافظ  قال 
فاطمة ▲ عن أبيها ملسو هيلع هللا ىلص: أنه أخربها: 
يعارضه  كان  السالم  عليه  جربيل  »أنَّ 
عام  وأنَّه عارضه يف  مرة،  عام  القرآن كل 
وفاته مرتني« متفق عليه. ويف حديث ابن 
جربيل  وبني  بينه  املدارسة  »أنَّ  عباس: 

كانت ليًال« متفق عليه.
فدل عىل استحباب اإلكثار من التالوة 

الدكتور سعيد القاسمي
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فيه  تنقطع  الليل  فإنَّ  ليًال؛  رمضان  يف 
الشواغل، وجتتمع فيه اهلمم، ويتواطأ فيه 
القلب واللسان عىل التدبر كام قال تعاىل: 

ٰى   ٌّ   ٍّ   َّ   ُّ   ِّ    ّٰيمح  ىمحٰر 

وشهر  ]املزمل:6[، 
خصوصية  له  رمضان 
بالقرآن كام قال تعاىل: 

مم  ام  ٱىمحيل  
نن  من  زن  رن 
ٰى  ين  ىن  

زييمح  ري 

]البقرة:185[«)1(. 
حرص  وهلذا 
 ô السلف 
من  اإلكثار  عىل 
شهر  يف  القرآن  تالوة 
ذكر  فقد  رمضان 

نبًذا من ذلك يف ترامجهم   ♫ الذهبي 
يف »سري أعالم النبالء«:

القرآن  خيتم  يزيد  بن  األسود  كان   *
بني  ينام  وكان  ليلتني،  كل  يف  رمضان  يف 
املغرب والعشاء، وكان خيتم القرآن يف غري 

)1( »لطائف املعارف« )ص315(.

رمضان يف كل ست لياٍل.
* كان مالك بن أنس إذا دخل رمضان 
العلم،  أهل  وجمالسة  احلديث  من  يفر 

ويقبل عىل تالوة القرآن من املصحف.
ســفيان  كان   *
دخــل  إذا  الثــوري 
ــع  ــرك مجي ــان ت رمض
ــىل  ــل ع ــاد، وأقب العب

القــرآن. قــراءة 
بن  سعيد  كان   *
يف  القرآن  خيتم  جبري 

كل ليلتني.
* كان زبيد اليامي: 
رمضان  حرض  إذا 
املصحف،  أحرض 

ومجع إليه أصحابه.
بن  الوليد  كان   *
يف  وختم  ثالٍث،  كل  يف  خيتم  امللك  عبد 

رمضان سبع عرشة ختمه.
* كان قتادة خيتم القرآن يف سبع، وإذا 
جاء رمضان ختم يف كل ثالٍث، فإذا جاء 

العرش ختم كل ليلٍة.
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* وقال الربيع بن سليامن: كان الشافعي 
خيتم القرآن يف شهر رمضان ستني ختمة، 

ويف كل شهر ثالثني ختمة.
* كان وكيع بن اجلراح يقرأ يف رمضان 
عرشة  ثنتي  ويصيل  وثلًثا،  ختمًة  الليل  يف 
من الضحى، ويصيل من الظهر إىل العرص.
* كان حممد بن إسامعيل البخاري خيتم 
يف رمضان يف النهار كل يوم ختمة، ويقوم 

بعد الرتاويح كل ثالث لياٍل بختمة.
ثانًيا: حالهم يف قيام الليل:

وجتارة  الصاحلني،  دأب  الليل  قيام 
الليل  ففي  الفائزين،  وعمل  املؤمنني، 
إىل  ويتوجهون  برهبم،  املؤمنون  خيلو 
إليه أحواهلم،  خالقهم وبارئهم؛ فيشكون 
بني  قائمة  فنفوسهم  فضله؛  من  ويسألونه 
بارئها،  مناجاة  عىل  عاكفة  خالقها،  يدي 
من  وتقتبس  النفحات،  تلك  من  تتنسم 
أنوار تلك القربات، وترغب وتترضع إىل 

عظيم العطايا واهلبات.
* قال احلسن البرصي: مل أجد شيًئا من 

العبادة أشد من الصالة يف جوف الليل.
* وقال أبو عثامن النهدي: تضيَّفت أبا 

وخادمه  وامرأته  هو  فكان  سبًعا؛  هريرة 
يقسمون الليل ثالًثا: يصيل هذا، ثم يوقظ 

هذا.
إىل  أوى  إذا  أوس  بن  شداد  وكان   *
فراشه كأنه حبة عىل مقىل، ثم يقول: اللهم 
إن جهنم ال تدعني أنام؛ فيقوم إىل مصاله.
* وكان طاووس يثب من عىل فراشه، 
الصباح،  القبلة حتى  يتطهر، ويستقبل  ثم 

ويقول: طريَّ ذكر جهنم نوم العابدين.
إذا  والكرم  اجلود  يف  حالهم  ثالًثا: 

أقبل شهر رمضان.
قال:  عنهام؛  اهلل  ريض  عباس  ابن  عن 
باخلري،  الناس  »كان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أجود 
رمضان،  شهر  يف  يكون  ما  أجود  وكان 
كل  يف  يلقاه  كان  السالم  عليه  جربيل  إّن 
سنة يف رمضان حتى ينسلخ فيعرض عليه 
جربيل  لقيه  فإذا  القرآن،  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول 
كان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أجود باخلري من الريح 

املرسلة« متفق عليه.
اخلري،  أعامل  بركة  »وفيه  املهلب:  قال 
عىل  ويعني  بعًضا،  يفتح  بعضها  وأن 
ولقاء  الصيام  بركة  أن  ترى  أال  بعض؛ 
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جود  يف  زاد  عليه  القرآن  وعرضه  جربيل 
من  أجود  كان  حتى  وصدقته  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي 

الريح املرسلة«.
وقال الزين بن املنري: »أي: فيعم خريه 
ومن  واحلاجة،  الفقر  بصفة  هو  من  وبره 
يعم  مما  أكثر  والكفاية  الغنى  بصفة  هو 

الغيث الناشئة عن الريح املرسلة ملسو هيلع هللا ىلص«.
وقال ابن رجب: »قال الشافعي ريض 
اهلل عنه: أحب للرجل الزيادة باجلود يف شهر 
وحلاجة  ملسو هيلع هللا ىلص،  اهلل  برسول  اقتداًء  رمضان 
كثرٍي  ولتشاغل  مصاحلهم،  إىل  فيه  الناس 
مكاسبهم«. عن  والصالة  وم  بالصَّ منهم 
كان ابن شهاب إذا دخل رمضان؛ فإنام 

هو تالوة القرآن، وإطعام الطعام.
ــر يف  ــليامن يفطِّ ــن أيب س ــاد ب كان مح
شــهر رمضــان مخــس مائــة إنســان، وإنــه 
ــد  ــكل واح ــد ل ــد العي ــم بع كان يعطيه

ــم. ــة دره مائ
الكالم  وقلة  اللسان  حفظ  رابًعا: 

وتوقي الكذب.
قال  ◙؛ قال:  1- عن أيب هريرة 
الزور  قول  يدع  مل  »من  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  رسول 

يدع  أن  يف  حاجة  هلل  فليس  به؛  والعمل 
طعامه ورشابه« أخرجه البخاري

ُحكم  أن  دليل  »وفيه  املهلب:  قال 
الصيام اإلمساك عن الرفث وقول الزور؛ 
مل  وإن  والرشاب،  الطعام  عن  يمسك  كام 
صيامه،  ص  تنقَّ فقد  ذلك؛  عن  يمسك 

وتعرض لسخط ربه، وترك قبوله منه«.
أصبح  »إذا  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  رسول  قال   -2
أحدكم يوًما صائاًم؛فال يرفث، وال جيهل؛ 
فإن امرؤ شامته أو قاتله؛ فليقل: إين صائم 

إين صائم« أخرجه مسلم
صائم«  »إين  قوله:  »يف  املازري:  قال 
خياطب  أن  بذلك  املراد  يكون  أن  حيتمل 
السباب  عن  هلا  الزجر  جهة  عىل  نفسه 

واملشامتة«.
 :◙ اخلطاب  بن  عمر  قال   *
والرشاب  الطعام  من  الصيام  »ليس 
وحده، ولكنه من الكذب والباطل واللغو 

واحللف«. أخرجه ابن أيب شيبة
طالب◙؛  أيب  بن  عيل  وعن   *
الطعام  من  ليس  الصيام  »إّن  قال: 
والباطل  الكذب  من  ولكن  والرشاب، 
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واللغو«. أخرجه ابن أيب شيبة.
* قال جابر بن عبد اهلل ▲: »إذا 
صمت؛ فليصم سمعك وبرصك ولسانك 
اخلادم،  أذى  ودع  واملآثم،  الكذب  عن 
وليكن عليك وقار وسكينة يوم صيامك، 
وال جتعل يوم فطرك ويوم صيامك سواء«. 

أخرجه ابن أيب شيبة.
كنت  »إذا   :◙ هريرة  أبو  قال   *
ُجِهل  وإن  تساب،  وال  جتهل  فال  صائاًم؛ 
عبد  أخرجه  صائم«.  إين  فقل:  عليك 

الرزاق يف املصنف.
خامًسا: أحوال السلف مع الوقت.

إنام  آدم!  ابن  »يا  البرصي:  احلسن  قال 
أنت أيام إذا ذهب يوم ذهب بعضك«.

وقال ابن مسعود: »ما ندمت عىل يشء 
فيه  نقص  شمسه  غربت  يوم  عىل  ندمي 

أجيل ومل يزدد فيه عميل«.
أشد  الوقت  »إضاعة  القيم:  ابن  وقال 
تقطعك  الوقت  إضاعة  ألن  املوت؛  من 
يقطعك  واملوت  اآلخرة،  والدار  اهلل  عن 

عن الدنيا وأهلها«.

طبقات السلف يف قيام الليل
السلف  أن  »واعلم  اجلوزي:  ابن  قال 

كانوا يف قيام الليل على سبع طبقات:
كل  يحيون  كانوا  األوىل:  الطبقة 
الصبح  يصلي  كان  من  وفيهم  الليل، 

بوضوء العشاء.
الثانية: كانوا يقومون شطر  الطبقة 

الليل.
ثلث  يقومون  كانوا  الثالثة:  الطبقة 
الليل، قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »أحب الصالة إىل 
اهلل عز وجل صالة داود: كان ينام نصف 
الليل، ويقوم ثلثه، وينام سدسه« متفق 

عليه.
يقومون  كانوا  الرابعة:  الطبقة 

سدس الليل أو خمسه.
يراعون  ال  كانوا  اخلامسة:  الطبقة 
التقدير، وإمنا كان أحدهم يقوم إىل أن 

يغلبه النوم، فينام، فإذا انتبه قام.
الطبقة السادسة: قوم كانوا يصلون 

من الليل أربع ركعات أو ركعتني
ما  ُيحيون  قوم  السابعة:  الطبقة 
السحر؛  يف  ـلون  وُيعسِّ العشاءين،  بني 

فيجمعون بني الطرفني«.
»التبصرة« )2\295(
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التكفري والتضليل ال يزيد الداء إال إعضااًل

أصبح أحدنا يتثاقل عن بضع خطوات يمشيها إىل عامل، أو يضنُّ ببضعة أفلس يبتاع 
هبا طوابع للربيد ليكتب هبا إىل عامل.

وكم من عامل أخطأ يف مسألة فلم هيتم إخوانه من العلامء بأن يزوروه ويذاكروه فيها، 
أو يكاتبوه يف شأهنا، بل غاية ما يصنع أحدهم أن ينرش اعرتاضه يف جملة أو رسالة يشنِّع 

عىل ذلك العامل وجيهله، أو يبدعه ويكفره، فتكون النتيجة عكس املطلوب.
وكم من مسائل يفتى فيها بمرص بيء، وبالشام بخالفه، ويف اهلند بخالف ذلك، 
ولو كانت املواصالت جارية بني العلامء ملا وقع هذا اخلبط الشديد الذي يوسع خرق 

االفرتاق، ويؤول إىل النزاع والشقاق.
وعلامء الدين أحوج الناس إىل التواصل والتعاون خصوًصا يف العرص الذي تفشى 
فيه وباء اإلحلاد، وقلَّت الرغبة يف العلوم الدينية، بل كادت تعم النُّفرة عنها، واستغنى 

كل أحد برأيه.
ب املسافة بينهم وبني املتعلمني العلوم  فعلامء الدين مفتقرون إىل التعاون إلجياد طرق تقرِّ
احلديثة، وجتىل فيها املسائل الدينية يف معارض تتفق وطريق التفكري العرصي، فيستطاع 
بذلك إيقاف الوباء عن زيادة االنتشار ومعاجلة املرىض، بل والدعاية املثمرة إن شاء اهلل.

فأما الدواء املعروف اآلن؛ وهو: التكفري والتضليل؛ فإنه ال يزيد الداء إال إعضاًال، 
فقطعها!!  بأخرى  الربص  فقطعه! فظهر  ببعض أصابعه برص  ومثله مثل رجل ظهر 

فقيل له: حنانيك قبل أن تقطع مجيع أعضائك!)1( 

)1( »آثار الشيخ العالمة عبد الرمحن بن حييى املعلمي اليامين« )421/15(.

العالمة عبد الرحمن المعلمي اليماني 
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َأَبتِــي َيــا  ــــَلِفيُّ  السَّ َأَنــا 
ُمَوافَِقــٌة َفَدْعَوُتنَــــــــــــا 
َرَتَعــْت َوَســطِيٍَّة  َعَلـــــى 
َســِت ُأسِّ التَّوِحيـــِد  َعــىَل 
ُمَتاَبَعــٌة َوإْخـــــــــــَالٌص 
ــنَِن السُّ َعــىَل  َوَماِضَيــٌة 
َتَشبــــــَّــَثِت َعتِــــــِه  برِِشْ
اْلبِـــَدع ِمــــَن  َوَخالِيـــــٌة 
ُهـِدَمـــا ُســنٍَّة  ِمــْن  َوَمـــا 
َوَواِضَحـــــٌة َفــَال ِرَيــــٌب
اجْلََبــــِل َكــاَم  َوَراِســــَخٌة 
َوَنـــاِجـــــَيٌة َوَســـالِـــَمٌة 
اْلَقـــَمِر َكَمـــا  َوَســـاطَِعٌة 
َثابَِتـــٌة النََّكبــــاِت  وفــِــي 
ــــُبَال ِق السُّ َوَلــــْم تَتَفــــرَّ
اهلل َأَحـــبَّ  َمـــا  َفَواَلــــْت 
األَْهــَوا َال  الَوْحَيــنِي  َعـــىَل 
النَّبـِــينَي إِْرَث  َحــــــــَوْت 

ــَمتِي! ــِريُّ َذا ِس ــا اأْلَثــ َأَنــ
ــِت! ــْد َصَغــ ــِر اهللِ َقــ أِلَْمــ
بِــَال َنْقــــٍص َوَمــا َغَلــِت!
َرِت! ــذَّ ــَراِك َح ْشـــ ــَن اإْلِ ِم
َطــنِي َكــْم َدَعــِت! ْ لِــِذي الرشَّ
َزَكــِت! َنبِيِّنَــــــا  هِبَــــْدِي 
َدِت؟! َتَشــدَّ ُتــَرى  َفَكيــَف 
ــِت! ــْد َصَف ــَداِث َق ْح ــَن اإْلِ ِم
ــَرِت! َعمَّ َثــــــمَّ  بِنَاَهــــا 
َنــِت! َتَلوَّ َفـــــاَم  َكـــــَذاَك 
َرَقــِت! َأْســـــــَالفِنَا  ُذَرٰى 
اْقَتَفــِت! ــنَِّة  السُّ َطـــــِريَق 
ِضَيــاَء اْلِعْلــِم َقــْد َكَســِت!
ــَأِت! ــْد َن ــاِف َق ْرَج ــِن اإْلِ َع
َفاَرَقــِت! يــِغ  الزَّ َوَأْهـــــَل 
َأِت! َتــرَبَّ َأْعــــــــَدا  ِمـــْن 
ــاِس مَجََّعـــِت! َشـــَتاَت النَـّ
ْكــــِر َالَزَمــِت! َفَأْهـــَل الذِّ

أنا السلفي  يا أبتي !!

***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***

حسانة بنت اإلمام األلباني رحمه اهلل
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***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***

َوَصــوَت احْلَــقِّ َمــا َكَتَمــْت
يَعتِنَــا رَشِ مِحَــٰى  َوِعنْــــــــَد 
اْلـــ َأَمــَر  بَِمــــــا  ٌة  َ ُمِيـــــرسِّ
َقَصــٌص َوَال  ُصـــــَوٌر!!  َوَال 
هِتَــا بِِحدَّ ُرِمَيــْت  َلِئـــــــــْن 
ــَرِس؟ ــَن احْلَ ــْرىَضٰ ِم ــْن ُي  َفْم
َوَصـــــامــِــَدٌة ُمَرابَِطــــــٌة 
اْلَبيَضــا إىَِل  بنَــا  َتُعـــوُد 
َمــــِد الصَّ ُذو  اهللُ  َقـــاَل  ِب: 
ُنُجــٍب َصَحاَبــٍة  َوَقـــــوِل 
َقـــــٍة ُمَصـــــدِّ َوآَثــــــــاٍر 
َوآِخـــــَذٌة بِـــــَال َســـــَرٍف
َهــا َنارَصَ يــِن  الدِّ َوَشــمُس 
مَجِيُعــــــــُهُم َوحَيِْمـُلَهــــــا 
َونِْســــــَبُتَها َرُســـــــوُل اهلل
ِســــرَيهُتَا امْلـــــاِء  َفَعــــْذُب 
أِلَْحُرفَِهــا َســــْمِعي  َلـــَدٰى 
هِتَــــــا بِِعزَّ َفَرِحــــي  َفَيــــا 
ُأَفاِرَقَهــا َلــْن  َلــْن  َفــَال 
َتْثبِيتِــي بَّ  الــرَّ َوَأْرُجـــــــو 
َوُمْعَتَقــِدي هَنِْجــي  َفــــِذي 

َميَّــَزِت! اخْلُــــــرْبِ  َصِحيــَح 
َعنَــِت! بِــــــــــَال  َفــٌة  ُمَوقِّ
مَتَيََّعــِت! َمــــــــا  ُع،  ُمــرَشِّ
َهــِت! َفقَّ بِاللَّْحـــــــــِن  َوَال 
بَِتْزِكَيــِة! ُحظَِيـــــــْت  َفَقــْد 
َفــِة! الصِّ يِف  امْلِْقــَداِم  ِســَوٰى 
مَحَـــِت! َقــْد  يــِن  الدِّ َنَقــاَء 
َوَتْربَِيــــــــِة! بَِتْصِفَيــــــــٍة 
َوَقـــاَل َرُســـوُلُه َهــــــَدِت!
ـــــــَكِت! بَِفْهِمِهـــــــُم مَتَسَّ
بِإِْحـــــــــــَكاٍم َتَسْلَســَلِت!
ــِة! ــاِء االْرَبَع ــِن اْلُفَقَهـــ َعـــ
ــِة! ــِن َتْيِمَيــــ ــا ِالْبـــ َرِديًفــ
َدِت! ُجــــــدِّ َوبِاألَْلَبــــــاِن 
َلــــــِت! وَّ حَتَ َفــــاَم  َعنْــــــُه 
ُلَغتِــي! َــــا  إهِنَّ َلَعْمـــــــِري 
َســــنَِة! ِمــْن  الظَّْمــآِن  َكــاَم 
َعــــِت! َتَربَّ َقـــــْد  بَِقْلبِــــَي 
َأَتــِت! َمــا  األَْعــَواِم  َمــَدى 
َخامِتَتِــي! ُحْســــُن  َعَليَهــــا 
حِلُـــــــبِّ اهللِ! َيــا َأَبتِـــــي!
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ويتبــني ذلــك جليًّــا يف وصيــة رب 
العاملــني: ىمحجغمغجفحفخفمفحقمق 
مل  خل  حل  مكجل  جكحكخكلك 

.]2 ]املائدة:  هليمح 

 :♫ كثــري  ابــن  اإلمــام  قــال 
ــة  ــني باملعاون ــاده املؤمن ــاىل عب ــر تع »يأم
عــىل فعــل اخلــريات، وهــو الــرب، وتــرك 
املنكــرات، وهــو التقــوى، وينهاهــم عــن 
ــىل  ــاون ع ــل، والتع ــىل الباط ــارص ع التن

ــارم«)1(. ــم واملح املآث
ولذلك حّث نبينا ملسو هيلع هللا ىلص عىل التعاون:

موسى  أيب  عن  الشيخان  روى   -1
»املؤمن  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص؛  النبي  عن   ،◙
بعًضا«  بعضه  يشّد  كالبنيان  للمؤمن 

وشبك بني أصابعه.
بشري  بن  النعامن  عن  مسلم  روى   -2
◙، قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »مثل 

)1( »تفسري القرآن العظيم « )18/5(.

منهج السلف يف التعاون على الرب والتقوى 
ومناذج تطبيقية من حياتهم

يعد التعاون عىل اخلري فريضة رشعية ورضورة اجتامعية، ال يستطيع الناس 
االستغناء عنها، ولذلك قال ابن خلدون يف »املقدمة « )ص 55-54(:

اإلنسان  بقوهلم:  هذا  عن  احلكامء  ويعرب  رضوري،  اإلنساين  االجتامع  »إن 
أن اهلل سبحانه خلق اإلنسان  له من االجتامع، وبيانه  بد  بالطبع؛ أي: ال  مدين 
ورّكبه عىل صورة ال يصح حياهتا وبقاؤها إال بالغذاء، وهداه إىل التامسه بفطرته، 
وبام ركب فيه من القدرة عىل حتصيله، إال أن قدرة الواحد من البرش قارصة عن 

حتصيل حاجته من ذلك الغذاء، غري موفية له بامدة حياته منه«. 

الدكتور سامي الكيالي
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املؤمنني يف تواّدهم، وترامحهم، وتعاطفهم 
مثل اجلسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له 

سائر اجلسد بالسهر واحلمى«.
احلديث  »هذا   :♫ النووي  قال 
رصيح يف تعظيم حقوق املسلمني بعضهم 
عىل بعض، وحثهم عىل الرتاحم واملالطفة 

والتعاضد يف غري إثم وال مكروه«)2(. 
عطية  أم  عن  الشيخان  روى   -3
ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  أمرنا  قالت:  ▲؛ 
العواتق،  الفطر واألضحى،  نخرج يف  أن 
احليض؛  فأما  اخلدور،  وذوات  واحليض، 
ودعوة  اخلري،  ويشهدن  الصالة،  فيعتزلن 
املسلمني«، قلت: يا رسول اهلل! إحدانا ال 
يكون هلا جلباب، قال: »لتلبسها أختها من 

جلباهبا«. 
وبذلك تواترت أقوال السلف الصالح 

يف احلض عىل التعاون:
 :◙ اخلطاب  بن  عمر  قال   -1
»عليك بإخوان الصدق فعش يف أكنافهم؛ 
فإهنم زين يف الرخاء، وعدة يف البالء«)3(. 

)2( »رشح صحيح مسلم « )8/ 385(.
)3( »اإلخوان« البن أيب الدنيا )35(.

»تفقدوا  رباح:  أيب  بن  عطاء  قال   -2
مرىض  كانوا  فإن  ثالث،  بعد  إخوانكم 
أو  فأعينوهم،  مشاغيل  أو  فعودوهم، 

كانوا نسوا فذكروهم«)4(.
»فضيلـة  احلكـامء:  بعـض  قـال   -3
وفضيلـة  باألعـامل،  التعـاون  الفالحـني 
وفضيلـة  باألمـوال،  التعـاون  التجـار 
والسياسـة،  بـاآلراء  التعـاون  امللـوك 
وفضيلـة العلـامء التعاون باحلكـم اإلهلية، 
األصنـاف  بـني  املشـرتكة  والفضيلـة 
األربعـة هـي التعـاون عـىل مـا يصلـح به 

واملعـاد«)5(.  املعـاش 
صور من تعاون النبي ملسو هيلع هللا ىلص:

1- روى الشيخان عن الرباء بن عازب 
◙؛ قال: رأيت النبي ملسو هيلع هللا ىلص يوم اخلندق 
وهو ينقل الرتاب حتى وارى الرتاب شعر 
وهو  الشعر،  كثري  رجًال  وكان  صدره، 

يرجتز برجز عبد اهلل بن رواحة:
اللهم لوال أنت ما اهتدينا

وال تصـدقنا وال صلينا 

)4( »إحياء علوم الدين« )176/2(.
)5( »الكشكول« لبهاء الدين اهلمذاين )289/2(.
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فـأنـزلـن سكيـنًة علــينا
وثّبت األقدام إن القينا

إن األعداء قد بغوا علـينا
إذا أرادوا فتــنًة أبيــنا 

يرفع هبا صوته. 
2- روى مسلم عن أيب سعيد اخلدري؛ 
قال: بينام نحن يف سفر مع النبي ملسو هيلع هللا ىلص إذ جاء 
له، قال: فجعل يرصف  رجل عىل راحلة 
برصه يمينًا وشامًال ، فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
عىل  به  فليعد  ظهر،  فضل  معه  كان  »من 
من ال ظهر له، ومن كان له فضل من زاد، 
فليعد به عىل من ال زاد له«، قال: فذكر من 
أصناف املال ما ذكر، حتى رأينا أنه ال حق 

ألحد منا يف فضل.
قال النـووي ♫: »يف هذا احلديث 
واملواسـاة  الصدقـة واجلـود  احلـث عـىل 
واألصحـاب  الرفقـة  إىل  واإلحسـان 

األصحـاب«)6(.  بمصالـح  واالعتنـاء 
3- روى اإلمام أمحد بإسناد حسن عن 
عثامن بن عفان ◙ قال: »إنا واهلل قد 
صحبنا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف السفر واحلرض، 

)6( »رشح صحيح مسلم« )6/ 275(.

فكان يعود مرضانا، ويتبع جنائزنا، ويغزو 
معنا، ويواسينا بالقليل والكثري«. 

صور من تعاون الصحابة ╚:
موسى  أيب  عن  الشيخان  روى   -1
»إن  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  قال  قال:   ،◙
قل  أو  الغزو  يف  أرملوا  إذا  األشعريني 
طعام عياهلم باملدينة: مجعوا ما كان عندهم 
إناء  بينهم يف  اقتسموه  يف ثوب واحد، ثم 

واحد بالسوية؛ فهم مني وأنا منهم«.
أبواب التعاون:

1- التعاون عىل إقامة العبادات:
لبعض   ◙ األشعري  موسى  قال 

أصحابه:
واعقلـوا  اهلل-  -رمحكـم  »انظـروا 
فيهـا،  اهلل  واتقـوا  الصـالة،  وأحكمـوا 
فيهـا  وتناصحـوا  عليهـا،  وتعاونـوا 
بالتعليـم مـن بعضكـم لبعـض، والتذكري 
الغفلـة  مـن  لبعـض  بعضكـم  مـن 
والنسـيان؛ فـإن اهلل عـز وجـل قـد أمركم 
أن تعاونـوا عىل الـرب والتقـوى، والصالة 

الـرب«)7(.  أفضـل 

)7( »طبقات احلنابلة« )354/1(.
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2- التعاون عىل قيام الليل:
سلفنا  من  الواحد  البيت  أهل  كان 

الصالح يتعاونون عىل قيام الليل:
روى البخاري عـن أيب عثامن النهدي؛ 
قـال: »تضيفـت أبـا هريـرة سـبًعا، فكان 
الليـل  يعتقبـون  وخادمـه  وامرأتـه  هـو 

أثالًثـا: يصـيل هـذا، ثـم يوقـظ هذا« 
3- التعاون يف طلب العلم:

بــن  عبــداهلل  عــن  الشــيخان  روى 
قــال:   ،╚ عمــر  عــن  عبــاس 
ــار يف  ــن األنص ــار يل م ــا وج ــت أن »كن
ــوايل  ــن ع ــي م ــد، وه ــن زي ــة ب ــي أمي بن
املدينــة، وكنــا نتنــاوب النــزول عــىل 
وأنــزل  يوًمــا  ينــزل  ملسو هيلع هللا ىلص،  اهلل  رســول 
ــك  ــرب ذل ــه بخ ــت جئت ــإذا نزل ــا، ف يوًم
ــزل  ــريه، وإذا ن ــي وغ ــن الوح ــوم م الي

فعــل مثــل ذلــك...«.
4- التعاون بني املسؤولني:

بعـث  ملسو هيلع هللا ىلص  النبـي  أن  الشـيخان:  روى 
معـاًذا وأبا موسـى إىل اليمن؛ قـال: »يرّسا 
وال تعـرّسا، وبـرّشا وال تنّفـرا، وتطاوعـا 

وال ختتلفـا«.

فوائد التعاون:
1- التعاون يسـاعد يف إنجـاز األعامل 

الكبـرية التـي ال يقدر عليهـا األفراد.
مواجهـة  عـىل  يسـاعد  التعـاون   -2

باإلنسـان. املحيطـة  األخطـار 
3- التعـاون أسـاس التقـدم واالنتاج 

والتفوق. والنجـاح 
4- التعـاون ينـزع احلقد مـن القلوب 

الضعيفـة، ويزيل أسـباب احلسـد.
5- التعـاون سـبب مـن أهـم أسـباب 

األلفـة واملحبـة بـني الناس.
حممـد،  نبينـا  عـىل  وسـلم  اهلل  وصـىل 
هلـم  والتابعـني  وصحبـه،  آلـه  وعـىل 

الديـن. يـوم  إىل  بإحسـان 

قال اإلمام مالك ♫ :
»كان الســلف يعلمــون أوالدهــم حــب أبــي بكــر 

ــورَة مــن القرآن«. وعمــر كمــا يعلمونهــم السُّ
»شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة« )رقم2325(.

  
ُسئل احلسن البصري ♫ :

هل حب أبي بكر وعمر ُسّنة؟.
قال: »ال، بل فريضة«.

»شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة« )رقم 188(.



فية
سل

ال

41

أخالقنا واقعية

املعاين  من  جمموعة  هي  فاألخالق 
والصفات املستقرة يف النفس، ومن خالهلا 
حيسن الفعل أو يقبح؛ فيقدم عليه أو يرتكه، 
وال يستقيم ذلك إال بمنهجية الدين التي 
هي الوسطية السمحة بال غلو وال إفراط.

ومن هنا نستنبط أن الدين أخالق قبل 
عميل  سلوك  واخللق  عبادة،  يكون  أن 
لإلسالم فهو ليس فكر تنظريي؛ إنام منهج 
مرتبط رباين ال يستقيم الدين إال به فالدين 

حول  تدور  واألخالق  رباين،  غيب  علم 
استقامت  فيه  الدين  استقام  إن  اإلنسان 
أخالقه ، فكام العقيدة والفقه مهامن، وكام 
ومهامن،  كبري  رصاع  بينهام  والرش  اخلري 
فكذلك األخالق يف الدين األهم، فالعالقة 
بني األخالق والدين قوية جًدا، وقد جاء 
رسولنا بالدين ليكملها وهو القائل: »إنام 
بعثت ألمتم مكارم األخالق«)1(، والتي ما 

)1( رواه أمحد ومالك والبخاري يف »األدب املفرد« 
بإسناد حسن.

األستاذ أحمد عبد العزيز الفواز

ما  وإذا  العجاب،  العجب  يرى  األخالقي  الصعيد  عىل  لواقعنا  املتأمل  إن 
فصل  هو  اجلواب  وانحالهلا؟  األخالق  لفساد  احلقيقي  السبب  هو  ما  تساءلنا 
كان  لذلك  دين؛  األخالق  كام  أخالق  فالدين  واقعنا  يف  معامالتنا  عن  الدين 
هذه  فجاءت  وبياهنا،  عنها  واحلديث  املهمة،  القاعدة  هذه  إثبات  من  والبد 
الكلامت تبني وتوضح بتأصيل وتفصيل للحاجة إليها يف هذا الزمان، الذي ختىل 
الكثري عن الدين؛ فانحلت األخالق وقد كان خري مثال لألخالق عمليًّا ودينيًّا 

ىنيمح ]القلم: 4[. نن  من  هو رسولنا ملسو هيلع هللا ىلص الذي خاطبه تعاىل بقوله:ىمحزن 
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جاء نبي من األنبياء وال رسول من الرسل 
صىل اهلل عليهم وسلم أمجعني إال وكانت 
النصيب  الدين  من  حظها  ودينه  رسالته 
األكرب، فال دين بال أخالق، فلذلك كانت 
هبا،  التحيل  الواجب  املحمودة  األخالق 
الفاسد؛  السلوك  من  يضادها  عام  والبعد 
ويعرب  حيركها  البرش  يف  بواعث  فهي 
بيته  يف  عليه  تربى  عام  بناء  الشخص  عنها 

وجمتمعه وبيئته. 
حقيقة  الدين  أن  نتعلمه  أن  جيب  ومما 
بقيمة  تعرتف  إهلي  أصلها  واقعية  ربانية 
فيه؛  للشك  جمال  ال  وحي  ألنه  الدين؛ 
وأما   ، كامل  فهو  كامل  مصدر  من  ألنه 
األخالق فهي قيمة، والدين يدعمها يؤثر 
يف اإلنسان ليعطيه اجلوهر يف التواصل مع 
البيئة  حسب  متذبذب  فهو  جنسه،  بني 
يمكن أن تصلح ويمكن أن تفسد، فالدين 
والقوانني  القيم  يوفر  لألخالق  أساس 
منضبط  إجتامعي  تواصل  عن  تعرب  التي 
إطار  عن  خرجت  إن  فاألخالق  بالدين، 
الدين أصبح رصاع أزيل يف إطار املجتمعية 
ويف  استقامت  األزلية  مع  استقامت  أن 
وبني  انحرفت،  وحدها  املجتمعية  إطار 

تعاىل:  قوله  فهم  يكمن  والصواب  اخلطأ 
ما  وهذا   ،]34 ]اإلرساء:  ىمحجحمحجخيمح 

تفعل  وال  كذا  أفعل  يعلمنا  رسولنا  جعل 
املنضبط  الديني  الدافع  ألن  كذا؛  عن 
الستقامة  احلقيقي  الدافع  هو  باألخالق 
الدين، لذلك حرم الوشم والسب والشتم 
وقلة احلياء والزنا وكل ما يضاد األخالق 
للفرد  السلوك  تضبط  فاألخالق  الطيبة، 
دين  فاألخالق  األخالق،  أعظم  واحلياء 
خالص، وال يمكن أن ينفصل عن الدين؛ 
ألنه واقعيًّا حقيقيًّا ال دين بال أخالق، ومن 

جت  هب  مب  خب  حب  هنا اهلل تعاىل يقول: ٱىمحٱجب 
هتيمح ]الرعد:11[ فإذا  مت  خت  حت 

أردنا التغيري فال بد من الرجوع إىل الدين 
لريجع اخللق يف جمتمعنا املنحل وليستقيم 
النرص  إىل  ونصل  وديننا  وأخالقنا  واقعنا 
باألخالق،  فالتغيري  والتمكني  والعز 
وكلها  حتىص  ال  كثري  رشعنا  يف  فاملنهيات 
اخللق؛  سوء  وترك  اخللق  حلسن  تدعو 

فالصدق مثًال خلق حممود: ٱىمح    ِّ    ّٰ 
يئيمح  ىئ   نئ  مئ  زئ  رئ 

]التوبة: 119[، ومرادفة الكذب اخلصلة 
يل  ىل  الذميمة التي تنايف األخالق: ىمحٱمل 
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منيمح ]غافر: 28[،  زن  رن  مم  ام 

وقد جاءت آيات كثرية يف كتاب اهلل تدل 
عىل حسن األخالق وتنهى عن رشورها؛ 
وإن  باألخالق،  الدين  عالقة  ولتثبت 
صالح الواقع واحلارض واملستقبل بصالح 
الدين واالستقامة عليه وتطبيقه؛ فتستقيم 
األخالق ويصلح الواقع واملجتمع واحلياة 
ومن أشهرها سورة احلجرات التي تؤسس 
الفاضلة،  األخالق  عىل  املسلم  املجتمع 
األخالق  إىل  تدعو  التي  املؤمنون  وسورة 
التي  األنعام  وسورة  سيئها،  عن  والنهي 
دعت إىل عدم الرشك واألخالق الذميمة 
الفرقان  سورة  ويف  لألخالق،  ودعوهتا 
ويتمثل  بأخالقهم  الرمحن  عباد  تصف 
بحثه  باألخالق  وارتباطه  الدين  روعة 
عىل التعاون عىل الرب والتقوى والنهي عن 
ألنه  الظلم؛  عن  والنهي  والعدوان  اإلثم 

خل  حل  جل  مك  ٱىمحٱلك  ظلامت 
هني  ولذلك   ،]227 ]الشعراء:  مليمح 

التكرب،  القول بغري علم، والنهي عن  عن 
ما  وكل  والتبذير،  اإلرساف  عن  والنهي 
مستواه  من  وينزل  البرش  قيمة  من  حيط 

االجتامعي، لذلك هذا يدفعنا إىل التمسك 
ملرضاة  وسبيلها  األخالق  أساس  بالدين 
اهلل وطريق النرص والعز والتمكني، ونحن 
ال ننسى أشهر ما جاء يف سنة رسولنا ملسو هيلع هللا ىلص 
يف قوله: »إن أحبكم إيل وأقربكم إىل يوم 

القيامة جملًسا أحسنكم خلًقا«)2(. 
أن  لنـا  يظهـر  تقـدم  مـا  خـالل  مـن 
األخـالق ال تنفصـل عـن الديـن، وهـي 
مـن الديـن، وأن أردنـا حتقيـق األخـالق 
التـي اضمحلـت مـن جمتمعنـا البـد مـن 
إليـه،  والرجـوع  والتوبـة  الديـن  إقامـة 
اسـتقامت  الديـن واإليـامن  فكلـام قـوي 
عـىل  األمـة  واقعيـة  وكانـت  األخـالق، 
بإجتـامع  ذلـك  عنـد  واخلـري  السـالمة 
واقعيـة  تسـتقيم  والديـن  األخـالق 
بالنـرص  ذلـك  فابـرشوا عنـد  املسـلمني، 

والتمكـني. والعـز 
واحلمد هلل رب العاملني وصىل اهلل وسلم 
عىل النبي األمي األمني وآله وصحبه ومن 

تبعه إىل يوم الدين أمني.

)2( أخرجه الرتمذي، وصححه  األلباين.
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منهج السلف الصالح
يف التلقي واالستدالل

وأسلم،  أصلح  واالستدالل  التلقي  يف  السلف  املنهج  أن  شك  من  ليس 
األمة  أعلم  لذلك  فكانوا  والتنزيل؛  الوحي  عايشوا  فقد  وأحكم؛  وأعمق 
ر  بالتفسري والتأويل، فهم من شهد اهلل هلم باخلريية، وأمرنا باتباع سبيلهم، وحذَّ

زب  رب  ق بأصحاهبا عن الرصاط املستقيم؛ فقال: ىمحٱ  بل التي تفرَّ باع السُّ من اتِّ
نث  مث  رثزث  يت  ىت  نت  مت   زت  رت  ىبيب  نب  مب 

يمح ]األنعام: 153[، ويقول سبحانه: ىمحٱ   ٌّ     ٍّ     َّ ىف  يث  ىث 
ىب  نب  مب  زب  رب  يئ  ىئ   نئ  مئ  زئ  رئ   ّٰ ِّ   ُّ  

متيمح ]النساء: 115[. زت   يبرت 

الفتن،  وكثرت  بل،  السُّ أظلمِت  وملا 
مركًبا  األدلة  ذت  واختُّ الفرق،  وظهرت 
السلف  راية  كانت  والبدع،  لألهواء 
السلف:  بعد  اخللف  يتناوهلا  مرفوعة، 
وانتحال  الغالني،  حتريف  عنها  ينفون 

املبطلني، وتأويل اجلاهلني.
يتميزون  أهنم  ذلك  عىل  أعاهنم  ومما 
ي واالستدالل  عن غريهم بمنهج يف التلقِّ

له قواعده املحكمة، فكانت كالرساج ملن 
وسلك  هبدهيم،  واهتدى  بعدهم،  جاء 
وجيزة  بعبارة  أذكرها  وهاأنذا  سبيلهم، 
تويف باملقصود، من غري إخالل وال إمالل، 

يف ثامين قواعد، وهي:
 القاعدة األوىل: اقتصارهم يف مصدر 

ي عىل الوحي كتاًبا وسنة: التلقِّ
نصوص  بجميع  يؤمنون  نة  السُّ فأهل 

الدكتور ياسر القدسي
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يف  ة  فاحلجَّ الصحيحة،  والسنة  الكتاب 
النبي  سنة  من  صح  وفيام  تعاىل،  اهلل  كالم 
ملسو هيلع هللا ىلص ومها يكفيان جلميع متطلبات احلياة يف 

مجيع شؤوهنا وجوانبها إىل قيام الساعة.
وقد متثلت هذه القاعدة يف عدة ركائز:

معه  ال حيتاج  كامل،  ين  الدِّ هذا  أن  أ- 
تعاىل:  قال  البرش؛  مناهج  من  غريه  إىل 

زت  رت  يب  ىب  نب  مب  ىمحٱزب 

يترثيمح ]املائدة: 3[. ىت  نت  مت 

يف  هذا  »ومثل  اإلسالم:  شيخ  يقول 
القرآن كثري، مما يبنيِّ اهلل فيه أن كتابه مبني 
كاٍف  اهلدى،  لسبيل  موضح  كله،  ين  للدِّ
جيب  غريه،  إىل  معه  حيتاج  ال  اتبعه،  ملن 

بل«)1(. اتِّباعه دون اتباع غريه من السُّ
ق رضا  ب- االعتقاد اجلازم أنه ال يتحقَّ
عذابه،  من  والنجاة  بجنته،  والفوز  اهلل، 
والسنة،  الكتاب  بنصوص  باإليامن  إال 
هذا  عىل  يرتتَّب  وما  به،  جاءا  بام  والعمل 
كلها  حياته  املسلم  يعيش  أن  وجوب  من 
مستمسًكا  وسلوًكا-  وعمًال،  -اعتقاًدا، 
ى  يتعدَّ وال  عنهام،  يزيغ  ال  هبام،  ومعتصاًم 

)1( »درء تعارض العقل والنقل« )10/ 304(.

أن  هذا  مستلزمات  ومن  حدودمها، 
واالختالف،  التنازع  عند  إليهام  يتحاكم 
األصل  هي  والسنة  الكتاب  فنصوص 
توزن  وهبا  النزاع،  عند  واحلكم  وامليزان 

ٱىمحجك  تعاىل:   - قال  كام  واآلراء؛  األقوال 
خل   حل  جل  مك  لك  خك  حك 
من  خن  حن  جن  مم  خم  حم  هلجم  مل 
خيمي  حي  جي  ٰه  مه   جه  هن 

مبيمح ]النساء: 59[. هئ  مئ  هي 

املسلمني  »فدين  اإلسالم:  شيخ  يقول 
باع كتاب اهلل وسنة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص  مبنيٌّ عىل اتِّ
هي  الثالثة  فهذه  األمة،  عليه  اتَّفقت  وما 

أصول معصومة«)2(.
العقل  الرشع عىل  تقديم  ت- وجوب 
احلقيقة  ففي  وإال  التعارض،  م  توهُّ عند 
النقل  يتعارض  أن  يمكن  ال  والواقع 

الصحيح مع العقل الرصيح.
يقول شيخ اإلسالم: »إن األدلة العقلية 
الرسل، وإن  به  توافق ما جاءت  الرصحية 
رصيح املعقول ال يناقض صحيح املنقول، 
وإنام يقع التناقض بني ما يدخل يف السمع 

)2( »جمموع الفتاوى« )164/20(.
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وليس  العقل  يف  يدخل  وما  منه،  وليس 

منه«)3(.
الكتاب  نصوص  مع  األدب  ث- 
عند  ألفاظها  تراعى  بأن  وذلك  والسنة 
األلفاظ  تستخدم  وأالَّ  االستدالل، 

واملصطلحات املومهة غري الرشعية.
يقول شيخ اإلسالم: »إن السلف كانوا 
يأتون  القرآن واحلديث، فال  يراعون لفظ 
بلفظ حمدٍث مبتدع؛ بل كل معنى صحيح 

فإنه داخل فيام أخرب به الرسول«)4(.
أن  يعلم  أن  ينبغي  »ومما  أيًضا:  ويقول 
واحلديث،  القرآن  يف  املوجودة  األلفاظ 
إذا عرف تفسريها، وما أريد هبا من جهة 
االستدالل  إىل  ذلك  يف  حيتج  مل  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي 

بأقوال أهل اللغة، وال غريهم«)5(.

يف  اخلوض  عدم  الثانية:  القاعدة   
علم الكالم والفلسفة، واالقتصار عىل ما 

يف الكتاب والسنة:

 - 231 )3( »درء تعـارض العقـل والنقـل« )1/ 
.)232

)4( »جمموع الفتاوى«)432/5(.
)5( »اإليامن«، البن تيمية، )ص: 271، 272(.

من  السلف  منهج  يف  هذا  جتىلَّ  وقد 
خالل عدة أمور:

النافع  العلم  عىل  السلف  حرص  أ- 
علم  علامن:  فالعلم  الصالح؛  العمل  مع 
نافع، يولِّد عمًال، وينفع صاحبه يف الدنيا 
واآلخرة، وعلم غري نافع، ال ينفع صاحبه 

يف الدنيا وال يف اآلخرة.
من  النافع  »فالعلم  رجب:  ابن  يقول 
هذه العلوم كلها: ضبط نصوص الكتاب 
ذلك  يف  والتقيد  معانيها،  وفهم  والسنة، 
باملأثور عن الصحابة والتابعني وتابعيهم، 
يف معاين القرآن واحلديث، وفيام ورد عنهم 
واحلرام،  احلالل  مسائل  يف  الكالم  من 
ذلك،  وغري  واملعارف،  والرقائق  والزهد 
سقيمه  من  صحيحه  متييز  عىل  واالجتهاد 
أوًال، ثم االجتهاد عىل الوقوف عىل معانيه 
عقل،  ملن  كفاية  ذلك  ويف  ثانًيا،  وتفهمه 
وشغل ملن بالعلم النافع عني واشتغل«)6(.
ب- هني السلف عن سائر البدع، ومن 

ذلك اخلوض يف علم الكالم:

البن  اخللف«،  علم  عىل  السلف  علم  »فضل   )6(
رجب، )ص: 150(.
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قال الشافعي: »ألن يلقى اهللَ العبُد بكل 
ذنٍب ما خال الرشك، أحبُّ إيلَّ من أن يلقاه 

بيء من األهواء«)7(.
الكالم:  أهل  يف  »حكمي  أيًضا:  وقال 
هبم  ويطاف  والنعال،  باجلريد  يرضبوا  أن 
جزاء  هذا  ويقال:  والعشائر،  القبائل  يف 
عىل  وأقبل  والسنة،  الكتاب  ترك  من 

الكالم«)8(.
طلب  »من  القايض:  يوسف  أبو  وقال 

ين بالكالم تزندق«)9(. الدِّ
أحد  ارتدى  »ما  حنبل:  بن  أمحد  وقال 
»علامء  أيًضا:  وقال  فأفلح«،  بالكالم 

الكالم زنادقة«)10(.
وأصحاب  املنحرفني  عىل  الرد  ت- 

األهواء بمنهج متميز.
فالسلف ô ملا حذروا من املنطق 
وا  ومن علم الكالم، مل يكتفوا هبذا؛ بل ردُّ

)7( رواه البيهقي يف »مناقب الشافعي« )452/1(.
و«درء   ،)164  /1( الدين«  علوم  »إحياء   )8(

تعارض العقل والنقل« )7/ 147(.
)9( »اإلحياء« )1/ 164(، و«درء التعارض« )7/ 
 ،)145( السنة«  أهل  اعتقاد  أصول  و«رشح   ،)158

و«احلجة يف بيان املحجة« )ص: 13(.
)10( القوالن يف »اإلحياء« )1/ 164(، ويف »درء 

التعارض« )7/ 147( القول األول فقط.

عىل أصحاب البدع باألدلة النقلية والعقلية 
مل  فالسلف  والسنة،  الكتاب  عىل  املبنيَّة 
ينهوا عن جنس النظر واالستدالل؛ ولكن 
األساليب  عىل  تركزت  هلا  معارضتهم 

الكالمية املبنية عىل غري الكتاب والسنة.

يف  السنة  حجية  الثالثة:  القاعدة   
العقيدة واألحكام الرشعية عىل حد سواء، 

ومن ذلك خرب اآلحاد:
منهج  يف  العظيمة  القواعد  من  وهذه 
من  كثري  عن  هبا  متيَّزوا   ô السلف 

أهل األهواء والبدع.
احلق  »أهل  اإلسالم:  شيخ  يقول 
اهلل  رسول  إال  متبوعهم  يكون  ال  والسنة 
ما  كل  يف  تصديقه  جيب  الذي  فهو  ملسو هيلع هللا ىلص 
أخرب، وطاعته يف كل ما أمر، وليست هذه 

املنزلة لغريه من األئمة«)11(.
السنة،  عىل  اعتامدهم  كان  وقد 

وتعظيمهم هلا، مبنيًّا عىل أمور، منها:
حممًدا  أن  شهادة  مقتضيات  من  أن  أ- 
هبا:  إال  اإليامن  يتم  ال  التي  اهلل،  رسول 

)11( »جمموع الفتاوى« )3/ 346(.
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وجوب تصديقه فيام أخرب، سواء كان عن 
اهلل، أو صفاته، أو خملوقاته، أو ما يستقبل 

من أمور اآلخرة، وغريها من الغيبيات.
بام يصلح هلم هو  العباد  أعلم  إن  ب- 
رسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وهو أرحم هبم من أنفسهم.

ت- أن الرسول بلَّغ مجيع ما أنزل إليه 
يكتم شيًئا من ذلك، وأنه ملسو هيلع هللا ىلص  مل  ربه،  من 
ترك  حتى  وأبينه،  بالٍغ  أتمَّ  ذلك  بلَّغ  قد 
ال  كنهارها،  ليلها  نقية،  بيضاء  عىل  ته  أمَّ
يزيغ عنها إال هالك، فام من خري إال ودلَّ 

رها منه. أمته عليه، وما من رش إال وحذَّ
يف  السابقة  األمور  هذه  متثَّلت  وقد 
موقف السلف من السنة، وتعظيمهم هلا، 
وذلك بكوهنا وحًيا من اهلل تعاىل، وبكونه 
ملسو هيلع هللا ىلص ال ينطق عن اهلوى، وبدا هذا واضًحا 

من خالل:
إذا  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  حلديث  اخلضوع   -1
عليه  االعرتاض  وعدم  وتعظيمه،   ، صحَّ
حتلُّ  فال  االعرتاض،  أنواع  من  نوع  بأي 
أو  رأي،  أو  وجٍد،  أو  بذوٍق،  معارضته 

قياس، أو ُعْرف،  أو هوى ... إلخ.
يقول الشافعي ♫: »مل أسمع أحًدا 

علٍم  إىل  نفسه-  نسب  -أو  الناس  نسبه 
باع أمر  خيالف يف أن فرض اهلل عز وجل اتِّ
اهلل  بأن  حلكمه،  والتسليم  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول 
اتباعه،  إال  بعده  ألحد  جيعل  مل  وجل  عز 
بكتاب  إال  حال،  بكل  قول  يلزم  ال  وأنه 
اهلل، أو سنة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص وأن ما سوامها تبع 
هلام، وأنَّ فرض اهلل تعاىل علينا، وعىل من 
بعدنا وقبلنا، يف قبول اخلرب عن رسول اهلل 

ملسو هيلع هللا ىلص واحد«)12(.
األحاديـث  عـىل  اعتامدهـم   -2
الضعيفـة  األحاديـث  ونبـذ  الصحيحـة، 
مـن  التحقـق  فأوجبـوا  واملوضوعـة، 
األحاديـث قبـل االحتجـاج هبـا؛ حتى ال 

منـه. ليـس  مـا  اهلل  ديـن  إىل  ينسـب 
3- حجيـة خـرب اآلحـاد يف العقيـدة، 
بالقبـول)13(،  األمـة  وتلقتـه  صـحَّ  إذا 
وهـذا مـن املعـامل الرئيسـة ملنهج السـلف 
اآلحـاد  أخبـار  بـأن  والقـول   ╚

]»األم«   )104 )ص:  اهلمــم«  »إيقــاظ   )12(
.])273 /7 (

)13( وال نناقــش دعــوى حديــث آحــاد مل حيتــفَّ 
ــة،  ــوى متومه ــا دع ــد؛ ألهن ــاب العقائ ــن يف ب بالقرائ

ــاب. ــذا الب ــد يف ه ــال واح ــا مث ــس عليه لي
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ال تفيـد العلـم، ومـن ثـم فـال حيتـجُّ هبـا 
املعتزلـة،  أحدثتهـا  بدعـة  العقيـدة،  يف 
فهـا بعـض العلـامء من املنتسـبني إىل  وتلقَّ
السـنة -دون بحـث أو متحيـص ملـآالت 
هـذه املقالة- وخاصـة يف كتبهم يف أصول 
الفقـه يف مباحـث أدلـة األحـكام، بينام لو 
الصحابـة  السـلف مـن  تتبعنـا نصـوص 
والتابعـني وتابعيهـم، لوجدنا شـبه إمجاع 
منهـم عىل عـدم التفريق يف أخبـار اآلحاد 
تفيـد  وأهنـا  والعقائـد،  األحـكام  بـني 

العلـم.
الذي  »فاخلرب  اإلسالم:  شيخ  يقول 
اه األئمة بالقبول، تصديًقا له، أو عمًال  تلقَّ
اخللف  مجاهري  عند  العلم  يفيد  بموجبه، 

والسلف، وهذا يف معنى املتواتر«)14(.
يقـول ابن أيب العز: »وخـرب الواحد إذا 
تلقتـه األمـة بالقبول، عمًال بـه، وتصديًقا 
مجاهـري  عنـد  اليقينـي  العلـم  يفيـد  لـه، 
ومل  املتواتـر،  قسـمي  أحـد  وهـو  األمـة، 
يكـن بني سـلف األمة يف ذلك نـزاع«)15(.

)14( »جمموع الفتاوى« )48/18(.
 ،339 )ص:  الطحاوية«  العقيدة  »رشح   )15(

.)340

بني  قون  يفرِّ الصالح  السلف  يكن  فلم 
خرٍب عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وآخر، بدعوى أنه 
، أو متكاثر الورود، تفريًقا يؤثِّر يف  آحاديٌّ
العمل والعلم واالعتقاد، واستمرَّ هذا عند 
السلف الصالح، أهل احلديث واألثر، إىل 
عىل  يدلُّ  اهلل،  يشاء  أن  وإىل  هذا،  يومنا 
هذا ختريج أئمة أهل السنة كاملك وأمحد، 
والبخاري ومسلم، وأيب داود والرتمذي، 
والنسائي والدارمي، وغريهم، لألحاديث 
صح  فمتى  مدوناهتم،  يف  للعقائد  املثبتة 
العمل  وجب  بالقبول،  ي  وتلقِّ احلديث، 

واالعتقاد به ولزم.

فهم  عىل  االعتامد  الرابعة:  القاعدة   
الصحابة والتابعني:

الرسول  بعد  الناس  أعلم  فالصحابة 
وتفاسريهم  فأقواهلم  لذلك  ملسو هيلع هللا ىلص؛ 
فيهم  اكتمل  قد  ألهنم  حجة؛  للنصوص 
دل  التي  ين  الدِّ ألصول  واملعرفة  الفهم 
املنزل، وسنة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  كتاب  عليها 

املطهرة.
قـال أمحـد بـن حنبـل: »أصول السـنة 



50

السلفية
أصحـاب  عليـه  بـام  التمسـك  عندنـا: 
وتـرك  هبـم،  واالقتـداء  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسـول 
ضاللـة«)16(. فهـي  بدعـة  وكل  البـدع، 

عىل  نفسك  »اصرب  األوزاعي:  قال 
وقل  القوم،  وقف  حيث  وقف  السنة، 
واسلك  عنه،  وا  كفُّ عام  وكفَّ  قالوا،  بام 
ما  يسعك  فإنه  الصالح؛  سلفك  سبيل 

وسعهم«)17(.
قدر  عرف  »فمن  رجب:  ابن  قال 
سكتوا  عامَّ  سكوهتم  أن  عرف  السلف، 
اجلدل  وكثرة  الكالم،  رضوب  من  عنه 
مقدار  عىل  البيان  يف  والزيادة  واخلصام، 
وال  جهًال،  وال  عيًّا،  يكن  مل  احلاجة، 
هلل،  وخشية  ورًعا،  كان  وإنام  قصوًرا؛ 

واشتغاًال عام ال ينفع بام ينفع«)18(.
مميزات،  بعدة  الصحابة  فهم  متيَّز  ولقد 

أمهها:
مع  وعاشوا  التنزيل،  شاهدوا  أهنم  أ- 

واجلامعة«،  السنة  أهل  اعتقاد  أصول  »رشح   )16(
لاللكائي )156/1(.

)17( »ذم الكالم«، للهروي، )ص: 315(.
)18( »فضل علم السلف عىل علم اخللف«، البن 

رجب، )ص: 58(.

ى هذا الوحي من ربِّه،  النبي ملسو هيلع هللا ىلص وهو يتلقَّ
الوقائع  حسب  ًقا  مفرَّ عليه  ينزل  الذي 

واألحداث.
ب- أهنم أكثر الناس فهاًم لرسالته ملسو هيلع هللا ىلص 
وما يتعلَّق هبا من أحكام، سواء يف العقيدة 
بدقائقها،  العارفون  فهم  الرشيعة،  أو 
املدركون حلقائقها، وهم أكمل الناس علاًم 

وعمًال.
أصول  يف  خالف  بينهم  يكن  مل  ت- 

وها عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص. االعتقاد التي تلقَّ
ث- كان الصحابة يسألون عام يشكل 
 ╚ عنهم  مشهور  وهذا  عليهم، 
عنها  روي   ▲ عائشة  املؤمنني  فأمُّ 
إال  تعرفه،  ال  شيًئا  تسمع  ال  »كانت  أهنا 

راجعت فيه؛ حتى تعرفه«)19(.

 القاعدة اخلامسة: التسليم ملا جاء به 
الوحي، مع إعطاء العقل دوره احلقيقي:

وذلك بعدم اخلوض يف األمور الغيبيَّة 
فنحن  معرفتها،  يف  للعقل  جمال  ال  التي 

)19( رواه البخاري )103، كتاب العلم، باب: من 
سمع شيًئا فلم يفهمه، فراجع فيه حتى يعرفه(.
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التكليف،  مناط  فهو  العقل؛  دور  ننكر  ال 
وضعه  حيث  املكانة  من  نضعه  ولكن 

الرشع.
عنه-:  اإلسالم  شيخ  قال  -كام  فهو 
وصالح  وكامل  العلوم،  معرفة  يف  »رشط 
والعمل؛  العلم  يكمل  وبه  األعامل، 
غريزة  لكنه  بذلك،  مستقالًّ  ليس  لكنه 
البرص  قوة  بمنزلة  فيها،  وقوة  النفس،  يف 
اإليامن  نور  به  اتَّصل  فإن  العني،  يف  التي 
والقرآن، كان كنور العني إذا اتصل به نور 
الشمس والنار، وإن انفرد بنفسه، مل يبرص 
األمور التي يعجز وحده عن دركها، وإن 
عزل بالكلية، كانت األقوال واألفعال مع 
حمبة  فيها  يكون  قد  حيوانية،  أموًرا  عدمه 
للبهيمة،  حيصل  قد  كام  وذوق،  ووجد 
فاألحوال احلاصلة مع عدم العقل ناقصة، 
والرسل  باطلة،  للعقل  املخالفة  واألقوال 
جاءت بام يعِجز العقل عن دركه، مل تأت 

بام يعلم بالعقل امتناعه«)20(.

تقديم  عدم  السادسة:  القاعدة   

)20( »جمموع الفتاوى« )338/3، 339(.

عقلية،  ومقدمات  مبتدعة،  مقاالت 
وجعلها حاكمة عىل النص:

ون النصوص ومعهم  مل يكن السلف يتلقَّ
مقدمات عقلية حياكمون النصوص إليها، 
كام فعلت املعتزلة وغريهم، الذين وضعوا 
أصول  بأهنا  ووصفوها  مبتدعًة،  مقاالٍت 
وما  والسنة  القرآن  إىل  جاؤوا  ثم  عقلية، 
فيهام من دالالت يف االعتقاد، فام وجدوه 
لوه أو أنكروا  خمالًفا ليء من مقاالهتم، أوَّ
مقاالهتم  عليه  موا  وقدَّ به،  االحتجاج 
وسنة  اهلل  كتاب  وجعلوا  أئمتهم،  وأقوال 

ا. رسوله ملسو هيلع هللا ىلص وراءهم ظهريًّ
يقول شيخ اإلسالم -واصًفا أهل السنة 
واجلامعة-: »وال ينرصون مقالًة وجيعلوهنا 
إن  كالمهم،  ومجل  دينهم،  أصول  من 
ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  به  جاء  فيام  ثابتًة  تكن  مل 
من  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  به  بعث  ما  جيعلون  بل 
الذي  األصل  هو  واحلكمة،  الكتاب 

يعتقدونه ويعتمدونه«)21(.
الكتاب  أهل  »هم  أيًضا:  ويقول 
والسنة؛ ألهنم يؤثرون كالم اهلل عىل كالم 

)21( »جمموع الفتاوى« )347/3(.
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مون  ويقدِّ الناس،  أصناف  كالم  من  غريه 
أحٍد،  كلِّ  هدي  عىل  ملسو هيلع هللا ىلص  حممٍد  هدي 

ويتَّبعون آثاره ملسو هيلع هللا ىلص باطنًا وظاهًرا«)22(.

 القاعدة السابعة: اجلمع بني أطراف 
األدلة:

فال بد من الرجوع إىل النصوص الواردة 
يف مسألة معيَّنة ومجعها، وعدم االقتصار عىل 
ل املجمل،  بعضها، فجمع النصوص: يفصِّ
وحيكم  التشابه،  ويرفع  املبهم،  ويبنيِّ 
النص عىل مراد اهلل ومراد  النص، ويفرس 
وآرائهم. البرش  أهواء  عىل  ال  ملسو هيلع هللا ىلص  رسوله 
مل  إذا  »احلديث  حنبل:  بن  أمحد  قال 
يفرس  واحلديث  تفهمه،  مل  طرقه،  جتمع 

بعضه بعًضا«)23(.
يقول الشاطبي: »ومدار الغلط يف هذا 
وهو  واحد،  حرف  عىل  هو  إنام  الفصل 
اجلهل بمقاصد الرشع، وعدم ضمِّ أطرافها 
عند  األدلة  مأخذ  فإن  لبعض؛  بعضها 
األئمة الراسخني إنام هو أن تؤخذ الرشيعة 

)22( »جمموع الفتاوى« )157/3(.
للخطيب  الراوي«،  ألخالق  »اجلامع   )23(

البغدادي )212/2(.

من  ثبت  ما  بحسب  الواحدة،  كالصورة 
كلياهتا وجزئياهتا املرتبة عليها«)24(.

 القاعدة الثامنة: ردُّ املتشابه للمحكم 
وليس العكس كام هو عادة أهل البدع:

واجلامعــة  الســنة  أهــل  اتَّفــق 
عــىل: »موافقــة طريقــة الســلف مــن 
ــث  ــة احلدي ــني، وأئم ــة والتابع الصحاب
ــك،  ــة، ومال ــام أيب حنيف ــه؛ كاإلم والفق
والبخــاري،  وأمحــد،  والشــافعي، 
ردُّ  وهــي  وغريهــم،  وإســحاق، 
ــذون  ــم يأخ ــم، وأهن ــابه إىل املحك املتش
ــابه  ــم املتش ــرسِّ هل ــا يف ــم م ــن املحك م
ويبيِّنــه هلــم، فتتفــق داللتهــم مــع داللــة 
املحكــم، وتوافــق النصــوص بعضهــا 
ــا  ــا؛ فإهن ــا بعًض ق بعضه ــدِّ ــا، ويص بعًض
ــد  ــد اهلل، ومــا كان مــن عن كلهــا مــن عن
اهلل، فــال اختــالف فيــه وال تناقــض؛ 
ــام كان  ــض في ــالف والتناق ــام االخت وإن

مــن عنــد غــريه«)25(.

)24( »املوافقات« )245/1، 246(.
)25( »إعالم املوقعني« )294/2(.
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ــىل  ــري ع ــح، والس ــلف الصال ــج الس ــاب ملنه ــة االنتس ــن أراد صح ــار مل فاملعي
درهبــم، واالقتــداء هبدهيــم: أن يتبــع منهجهــم، ســواء يف أصــول التلقــي، أو أصــول 
ــول يف  ــة، أو أص ــي مبتدع ــول يف التلق ــم بأص ــن هنجه ــرج ع ــتدالل، وال خي االس

ــة. ــتدالل منحرف االس

والشهداء  والصديقني  النبيني  مع  زمرهتم  يف  واحرشنا  اتباعهم،  ارزقنا  اللهم 
والصاحلني وحسن أولئك رفيقا.

نة واجلماعة؛ عقيدة أمجع عليها  العقيدة السلفية: عقيدة أهل السُّ
الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان، ليست عقيدة ابن تيميَّة، وال 
 عقيدة ابن القيم، وال أمحد بن حنبل؛ بل هي عقيدة الصدر األول من

السلف الصاحل.
ب  وهذَّ النقول،  من  كثرًاا  مجع  تيميَّة  ابن  اإِلسام  شيخ  ولكن 
ورتَّب ورد على أهل البدع واألهواء يف قضايا حدثت بعد الصدر 

األول، فأجاد يف رد الشبهات وعرض املسائل.
وتكون املسألة هي عقيدة السلف األول، لكن شيخ اإلسام ابن 
الشبهات  بعرض  عنها  الدفاع  وحيسن  عرضها،  حيسن  تيميَّة 

الواردة عليها، مث نقضها شبهة شبهة، وكذا ابن القيم .
ولكن أهل البدع ينسبون العقيدة السلفية إىل ابن تيمية وابن 

القيم وغرهم من العلماء للتنفر منها وإبعاد املسلمني عنها.
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تسويق التصوف بديًلا عن اإلسالم الصحيح

مسلسل احلالج أمنوذًجا

بنية عرضه خالل )شهر رمضان  تم تصوير مسلسل تلفازي عن )احلّالج( 
بني  التصوف  تسويق  املسلسل خطوة يف طريق  وهذا  القادم 1440 هجري(، 
عامة الناس عىل أن الصوفية هي البديل املدعوم دوليًّا يف هذه املرحلة احلرجة 

من حياة األمة اإلسالمية!.
- ملاذا احلالج اآلن؟

-ومن هو احلالج هذا؟
- وما هي عقيدته؟

- وما هي أقوال أهل العلم فيه؟

1- ملاذا احلالج اآلن؟
وذلك  الناس،  عوام  استاملة  سهولة   -
ومتوهياته  وخدعه،  وحيله،  سحره،  بنرش 

حتت ستار الكرامات.
املسترشقني  عامة  عند  قبول  له   -
وأفراخهم؛ ألن اعتقاده قريب من اعتقاد 
ولذلك  بكالمهم،  ويتكلم  النصارى، 

يظهرونه عىل أنه قتل مظلوًما.

املعارصين  للصوفية  مرجًعا  يعد   -
الذين بالغوا يف الثناء عليه.

بني  كاثوليكي  زواج  حصل  أنه  وبام 
عىل  عزموا  فقد  والصوفية؛  األمريكان 

بعث الرتاث الصويف من جديد.
2- من هو احلالج هذا؟

هو احلسني بن منصور احلالج، صويف 
فارس. وكان  بيضاء  من  أصله  فيلسوف، 

الدكتور سليم خليفة الشنقيطي
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بن  سهل  فصحب  بتسرت  احلسني  نشأ 
عبد اهلل التسرتي، وصحب ببغداد اجلنيد 
وغريه، ومل يصحح حاله من الصوفية غري 
العباس بن عطاء، وحممد بن خفيف،  أيب 

وإبراهيم أبو القاسم النرصآبادي)1(. 
وتربأ منه سائر الصوفية واملشايخ والعلامء 
لسوء سريته ومروقه، ومنهم من نسبه إىل 
الزندقة)2(.  إىل  نسبه  من  ومنهم  احللول، 
اخلطيب  من  الكالم  هذا  ومعنى 
املعتربين مل  والذهبي: أن أحًدا من األئمة 
يزك احلالج؛ ألن هؤالء الثالثة املذكورين 
يف تزكيته ليس احلالج بأسوأ حاًال منهم، 
يف  السندي  القادر  عبد  الشيخ  قال  حتى 
حاًال  أسوأ  »هم  الثالثة:  هؤالء  وصف 
فيه  كان  فيام  فرية  وأعظم  تنكيًال،  وأشد 
والزندقة  واإلحلاد  الكفر  من  احلالج 

والسحر والشعبذة«)3(.

و»السري«   ،)112/8( بغداد«  »تاريخ   )1(
)314/14(

)2( »السري« )314/14(.
)ص  والتحقيق«  البحث  ميزان  يف  »التصوف   )3(

.)636

مذهب  يظهر  حمتاًال  الناس  بني  عاش 
الصوفية  مذهب  ويظهر  للملوك،  الشيعة 
يدعي  ذلك  تضاعيف  يف  وهو  للعامة، 
حلول اإلله فيه تعاىل وتقدس عام يقول)4(. 

)4( »السري« )318/14(.

قتــالن  خلــدون  السيناريســت 
مــن  حلقــة  عشــرين  أجنــز  الــذي 
معــه،  مقابلــة  يف  املسلســل 
قــال  اللبنانيــة،  األخبــار  لصحيفــة 
شــارًحا ميــول قنــاة أبــو ظبــي أنهــا 
ترغــب يف تصديــر شــخصية صوفيــة 
وهــذه  درامــي،  مسلســل  إطــار  يف 
العمليــة تبييــض ملفــات. فكمــا يتــم 
املشــروعة،  غــري  األمــوال  تبييــض 
تغســل أيًضــا األفــكار وتنظــف وتقــدم 

جديــد. إطــار  يف 
الفكــر  لتلميــع  حماولــة  وهــي 
السياســي الــذي دعــم اإلرهــاب يف 

مــا. مرحلــة 
ومــن الطبيعــي أن يكــون هنــاك 
أهــداف سياســية وراء هــذا العمــل.
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3- ما هي عقيدته؟
وأخرى:  رصاحة،  اهلل  بأنه  تارة:  قال 

بحلول الالهوت يف الناسوت)5(. 
احللويل  فكره  نرش  يف  احلالج  واستمر 
عىل  القبض  فألقي  أمره؛  استفحل  حتى 
تدل  فوجد عندهم كتب  بعض أصحابه، 
وتكلم  خربه،  وانترش  عنه،  قيل  ما  عىل 
إىل  املقتدر  اخلليفة  فسلمه  قتله،  يف  الناس 
بحرضة  ويناقش  يناظر  أن  فأمر  وزيره، 
هلذا  معه  أصحابه  جيمع  وأن  القضاة، 
ثم  خطوب،  ذلك  يف  فجرت  الغرض، 
وإحراقه  بقتله  فأمر  أمره،  السلطان  تيقن 
لسبع بقني من ذي القعدة سنة )309هـ(، 
فرضب بالسياط نحًوا من ألف، وقطعت 
وأحرق  عنقه  ورضب  ورجاله،  يداه 
يداه  وعلقت  للناس،  رأسه  ونصب  بدنه 

ورجاله إىل جانب رأسه)6(. 
إىل  داعيًّا  حلوليًّا  احلالج  عاش  هكذا 
ولكن  ودهاء،  مكر  من  له  ما  بكل  نحلته 
حكام  نفوس  يف  ا  قويًّ كان  السنة  سلطان 

)5( »السري« )327/14(.
)6( »السري« )336-335/14(.

ذلك العرص، فقيض اهلل له من يقيم عليه 
النيل  حياول  من  بكل  الئًقا  وفاًقا  جزاًء 
من مقام الربوبية واأللوهية، ولكن ما هو 
فكره الذي حتمس له حتى ذهب ضحيته؟ 
املفعول  ساري  زال  ال  الذي  الفكر  ذلك 
عند معتنقيه فينرشونه بألسنة قوالة وأقالم 

سيالة إىل يومنا هذا.
4- نامذج من فكره:

احلالجية؛  النظرية  حوقل  ابن  خلص   
ينتحل  احلالج  فارس  من  »ظهر  فقال: 
طبًقا  يرتقى  زال  فام  والتصوف،  النسك 
زعم:  أن  إىل  احلال  به  آل  حتى  طبق  عن 
وشغل  جسمه،  الطاعة  يف  هذب  من  أنه 
باألعامل قلبه، وصرب عىل اللذات، وامتنع 
املصافاة  درج  إىل  يرتق  الشهوات،  عن 
صفا  فإذا  طبعه،  البرشية  عن  يصفو  حتى 
حل فيه روح اهلل الذي كان منه إىل عيسى، 
فيكون،  كن  لليء:  يقول  مطاًعا  فيصري 
فكان احلالج يتعاطى ذلك يدعو إىل نفسه 
والوزراء  األمراء  من  مجاعة  استامل  حتى 

وملوك اجلزيرة واجلبال والعامة«)7(. 

)7( »السري« )347/14(.
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يف  الصوفية  سري  طريقة  يمثل  وهذا 
الصوفية  الرياضات  يف  التدرج  اجلملة: 
رغبة يف الوصول إىل احللول أو االحتاد أو 
بعبارات  أحياًنا  الوحدة، وإن عربوا عنها 

أخرى مومهة كالفتح والكشف واملعرفة.
احلالجي  الفكر  صورة  تتبني  وحتى   
تقرير  يف  أقواله  بعض  إىل  ننتقل  الصويف 

مذهبه:
1- يقول احلالج)8(:

سبحان من أظهر ناسوته
رس سنا الهوته الثاقب

ثم بدا يف خلقه ظاهًرا
يف صورة اآلكل والشارب

حتى لقد عاينه خلقه
كلحظة احلاجب باحلاجب
حللول  واضح  تقرير  األبيات  هذه  يف 
من  جعل  الذي  الناسوت،  يف  الالهوت 
برشية  صورة  جمرد  الشارب  اآلكل  هذا 

حلت فيه الروح اإلهلية.
بينه  2- وحكى احلالج مناظرة جرت 
وبني إبليس وفرعون، فقال: »تناظرت مع 

)8( »األعامل الكاملة« )الديوان ص291(.

إبليس:  فقال  الفتوة؛  يف  وفرعون  إبليس 
الفتوة،  اسم  عني  سقط  سجدت  إن 
سقطت  برسوله  آمنت  إن  فرعون:  وقال 
إن  -أيضًا-  أنا  وقلت  الفتوة،  منزلة  من 
من  سقطت  وقويل  دعواي  عن  رجعت 

ىمحٱيمجنحنيمح  إبليس:  وقال  الفتوة،  بساط 
وقال  غرًيا،  ير  مل  حني   ]12 ]األعراف: 
رتيمح  يب  فرعون. ٱىمحزبمبنبىب 
قومه  يف  يعرف  مل  حني   ]38 ]القصص: 
أنا:  وقلت  والباطل،  احلق  بني  يميز  من 
ذلك  وأنا  آثاره،  فاعرفوا  تعرفوه؛  مل  إن 
باحلق  أبًدا  مازلت  ألين  احلق،  وأنا  األثر، 
حًقا، فصاحبي وأستاذي إبليس وفرعون، 
بالنار وما رجع عن دعواه،  وإبليس هدد 
عن  رجع  وما  اليم  يف  أغرق  وفرعون 
قتلت  وإن  أبًدا،  بالواسطة  يقر  ومل  دعواه 
ما  ورجالي  يداي  قطعت  أو  صلبت  أو 

رجعت عن دعواي«)9(. 
إبليس  أن  زعم:  كيف  ترى  فأنت 
الغريية،  عدم  العتقاده  هلل  يسجد  مل  إنام 
السالم  عليه  موسى  يتبع  مل  فرعون  وأن 

)9( »الطواسني« )ص 52-51(.
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يف  عندهم  ومعناه  الوسائط،  إلسقاطه 
أخف األحوال: األخذ عن اهلل باملبارشة، 
ومعناه اآلخر: نفي التعددية وهو املقصود 
يف  األعىل  مثله  منهام  جعل  كام  قطًعا.  هنا 
الغي والضالل، وهذا النص  التامدي عىل 
عقيدة  عن  يرجع  مل  احلالج  أن  يؤكد  مما 
احللولية حتى مات، بل مل يزل يدعو إليها 
أمام خشبة الصلب حيث كان  حتى وهو 
يقول ألصحابه وهو عىل تلك احلالة: »ال 
بعد  إليكم  عائد  فإين  ترون؛  ما  هيولنكم 

ثالثني يوًما«. 
حكاية  »فهذه  الذهبي:  احلافظ  قال 
ممخرق  احلالج  أن  لك  توضح  صحيحة 

كذاب حتى عند قتله«)10(. 
-أيًضا-  بعقيدته  فيه  رصح  ومما   -3
من  والذهبي  بإسناده  اخلطيب  حكاه  ما 
طريقه عن أيب بكر بن ممشاد قال: »حرض 
عندنا بالدينور رجل معه خمالة ال يفارقها 
ليًال أو هنارًا، ففتشوها فوجدوا فيها كتاًبا 
إىل  الرحيم  الرمحن  »من  عنوانه:  للحالج 
فالن بن فالن« فوجه عىل بغداد وعرض 

)10( »السري« )346/14(.

عليه، فقال: هذا خطي وأنا كتبته، فقالوا: 
كنت تدعي النبوة رصت تدعي الربوبية؟ 
قال: ال، ولكن هذا عني اجلمع عندنا، هل 

الكاتب إال اهلل وأنا واليد آلة«)11(.
يعتقدها  كان  التي  احللول  عقيدة  هذه 
احلالج، فإن نفيه عن نفسه ادعاء الربوبية 
مع قوله: )من الرمحن الرحيم( ثم تفسريه 
من  آلة  جمرد  وأنه  اهلل،  هو  الكاتب  بأن 
آالته، فهذه األمور جمتمعة ال معنى هلا غري 

احللول.
 ويؤيد هذا أن بنت احلالج أمرت بنت 
له،  بالسجود  احلالج  ابن  زوجة  السمري 
فقالت عىل الفطرة: أو يسجد لغري اهلل؟ فام 
كان من احلالج ملا سمع كالمها إال أن قال: 
»نعم، إله يف السامء، وإله يف األرض«)12(. 

4- ومن أقاويله يف احللول:
أنا من أهوى ومن أهو أنا

نحن روحان حللنا بدنا
فإذا أبرصتني أبرصته

)11( »تاريخ بغداد« )134/8-135(، و»السري« 
.)338/14(

)12( »الطواسني« )ص 134(.
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وإذا أبرصته أبرصتنا)13(.
علامء  أمجع  وغريها  األقوال  فلهذه 
قتل  ولذلك  وزندقته،  كفره  عرصه عىل 

ببغداد عام )309 هـ(. 
وكان من سعى يف قتله وعقد له جملًسا 

بام  فيه  عليه  وحكم 
القتل  من  يستحقه 
هو القايض أبو عمر 
يوسف  بن  حممد 
 ،♫ املالكي 
ابن  امتدحه  وقد 
كثري عىل ذلك فقال: 
أكرب  من  »وكان 
أحكامه  صواب 
قتله  وأصوهبا 
منصور  بن  احلسني 

احلالج«)14(.
شيخ  وقال 
تيمية  ابن  اإلسالم 
♫: »من اعتقد 

»الطواسني«   )13(
)ص 134(.

)14( »البداية والنهاية« )1722/11(.

ما يعتقده احلالج من املقاالت التي قتل 
باتفاق  مرتد  كافر  فهو  عليها  احلالج 
عىل  قتلوه  إنام  املسلمني  فإن  املسلمني؛ 
احللول واالحتاد ونحو ذلك من مقاالت 
اهلل.  أنا  كقوله:  واإلحلاد  الزندقة  أهل 
وقوله: إله يف السامء 
األرض...  يف  وإله 
له  كانت  واحلالج 
من  وأنواع  خماريق 
كتب  وله  السحر 
يف  إليه  منسوبة 
وباجلملة  السحر. 
فال خالف بني األمة 
بحلول  قال  من  أن 
اهلل يف البرش واحتاده 
يكون  البرش  وأن  به 
إهلًا وهذا من اآلهلة: 
مباح  كافر  فهو 
قتل  هذا  وعىل  الدم 

احلالج«)15(.
-أيًضا- وقال 

)15( »جمموع الفتاوى« ) 480/2 (.
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املسلمني  أئمة  من  أحًدا  نعلم  »وما   :
من  وال  العلامء  من  ال  بخري  احلالج  ذكر 
فيه؛  يقف  الناس  بعض  ولكن  املشايخ؛ 

ألنه مل يعرف أمره«)16(.
4- أقوال أهل العلم فيه.

قال:  التسرتي،  اهلل  عبد  بن  طاهر  عن 
أتتبع  أزل  فلم  احلالج،  أمر  من  »تعجبت 
وأطلب احليل، وأتعلم النارنجيات ألقف 
من  يوًما  عليه  فدخلت  عليه،  هو  ما  عىل 
األيام، وسلمت وجلست ساعة، فقال يل: 
، فإن الذي تراه وتسمعه  يا طاهر! ال تتعنَّ
من فعل األشخاص ال من فعيل؛ ال تظن 

أنه كرامة أو شعوذة؟«.
علَّق الذهبي: »فعل األشخاص: يعني 

به اجلن«)17(.  
أيب  بخط  »قرأت  النديم:  ابن  وقال 
طاهر:  أيب  بن  أمحد  بن  اهلل  عبيد  احلسني 
رجًال  كان  احلالج  منصور  بن  احلسني 
الصوفية  مذاهب  يتعاطى  مشعبًذا،  حمتاًال 
وكان  علم  كل  ويدعي  ألفاظهم،  يتحىلَّ 

)16( »جمموع الفتاوى« ) 483/2 (.
)17( »سري أعالم النبالء« )14/ 322(.

من  شيًئا  يعرف  وكان  ذلك،  من  صفًرا 
مقداًما  جاهًال  وكان  الكيمياء،  صناعة 
مرتكًبا  السالطني،  عىل  جسوًرا  متهوًرا 
ويدعي  الدول،  إقالب  يروم  للعظائم، 
باحللول،  ويقول  اإلهلية،  أصحابه  عند 
ويظهر مذاهب الشيعة للملوك، ومذاهب 
ذلك  تضاعيف  ويف  للعامة،  الصوفية 
يدعي أن اإلهلية قد حلت فيه وأنه هو هو، 
هؤالء  يقول  عام  وتقدس  جل  اهلل  تعاىل 

ا كبرًيا«)18(. علوًّ
»من  القايض:  التنوخي  عيل  أبو  وقال 
خماريق احلالج أنه كان إذا أراد سفًرا ومعه 
ذلك  قبل  قدم  وهيوسه،  عليه  يتنمس  من 
ثم  الذين يكشف هلم األمر،  من أصحابه 
كعًكا،  فيها  فيدفن  الصحراء،  إىل  يميض 
ويعلم  يابسة،  وفاكهة  وسويًقا،  وسكًرا، 
القوم  خرج  فإذا  بحجر،  مواضعها  عىل 
كذا  الساعة  نريد  أصحابه:  قال  وتعبوا 
جييء  ثم  يدعو،  أنه  ويري  فينفرد  وكذا، 
منه،  املطلوب  الدفني  فيخرج  املوضع  إىل 
وأخربوين  الغفري،  اجلم  بذلك  أخربين 

)18( الفهرست )ص 329-328(.
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فيقدم  البلد،  بساتني  إىل  خرج  ربام  قالوا: 
الرقاق،  يف  احلار  الفالوذج  يدفن  من 
خرج  فإذا  الرقاق،  يف  السخن  والسمك 
طلب منه الرجل - يف احلال - الذي دفنه، 

فيخرجه هو«)19(. 
»كان  البناء:  بن  عيل  أبو  الفقيه  قال 
يقول  وأنه  إله،  أنه  ادعى  قد  احلالج 
فأحرضه  الناسوت،  يف  الالهوت  بحلول 
الوزير عيل بن عيسى فلم جيده -إذ سأله- 
فقال:  احلديث،  وال  والفقه  القرآن  حيسن 
عليك  أجدى  والطهور  الفرض  تعلمك 
فيها، كيف  تقول  ما  تدري  من رسائل ال 
ذو  تبارك  الناس:  إىل   - ويلك   - تكتب 
النور الشعشعاين؟! ما أحوجك إىل أدب! 
ثم  الرشقي،  اجلانب  يف  فصلب  به  وأمر 
يف الغريب، ووجد يف كتبه: إين مغرق قوم 
يقول  وكان  وثمود،  عاد  ومهلك  نوح، 
نوح، وآلخر:  أنت  للواحد من أصحابه: 

أنت موسى، وآلخر: أنت حممد«)20(.
أبو بكر بن ممشاذ: »حرض عندنا  وقال 

)19( »سري أعالم النبالء« )14/ 320(.
)20( املرجع السابق )14/ 327(.

ففتشوها،  خمالة،  معه  رجل  بالدينور 
من  عنوانه:  للحالج  كتاًبا  فيها  فوجدوا 

الرمحن الرحيم إىل فالن بن فالن.
فوجه إىل بغداد فأحرض وعرض عليه، 

فقال: هذا خطي وأنا كتبته.
رصت  النبوة،  تدعي  كنت  فقالوا: 

تدعي الربوبية؟!
قال: ال، ولكن هذا عني اجلمع عندنا، 
هل الكاتب إال اهلل وأنا؟ فاليد فيه آلة«)21(.
وقال حممد بن حييى الرازي: »سمعت 
مشايخ  من  -وهو  عثامن  بن  عمرو 
عليه  قدرت  لو  ويقول:  يلعنه  الصوفية- 
وجد  الذي  أيش  فقلت:  بيدي،  لقتلته 
كتاب  من  آية  قرأت  قال:  عليه؟  الشيخ 
اهلل، فقال: يمكنني أن أؤلف مثله وأتكلم 

به«)22(.
الصويف:  األقطع  يعقوب  أبو  وقال 
ملا  منصور  بن  احلسني  من  ابنتي  »زوجت 
فبان  واجتهاده،  طريقته  حسن  من  رأيت 
يل بعد مدة يسرية أنه ساحر حمتال، خبيث 

)21( »تاريخ بغداد« )8/ 707(.

)22( املرجع السابق )8/ 700(.
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كافر«)23(.
رأيت  »قد  الصويل:  بكر  أبو  وقال 
احلالج وجالسته ، فرأيت جاهًال يتعاقل، 
د، وكان ظاهره  وغبيًّا يتبالغ، وفاجًرا يتزهَّ
بلدة  أهل  أن  علم  فإذا  صويف،  ناسك  أنه 
يرون  أو  معتزليًّا،  صار  االعتزال  يرون 
علام  عنده  أن  وأراهم  إماميًّا،  اإلمام صار 
صار  السنة  أهل  رأى  أو  إمامتهم،  من 
قد  مشعبًذا،  احلركة  خفيف  وكان  سنيًّا، 
عالج الطب، وجرب الكيمياء، وكان مع 

جهله خبيًثا، وكان يتنقل يف البلدان«)24(.
وقال البقاعي: »أمجع أهل زمان احلالج 
الذي هو رأس هذه الطائفة االحتادية بعد 
عىل  قتله  عىل  طريقته  أتباع  وهم  فرعون، 

الزندقة«)25(.
قد  »كنت  عقيل:  بن  الوفاء  أبو  وقال 
اعتقدت يف احلالج، ونرصته يف جزء، وأنا 
فقهاء  بإمجاع  قتل  وقد  منه،  اهلل  إىل  تائب 

)23( املرجع السابق )8/ 700(.
 /13( واألمم«  امللوك  تاريخ  يف  »املنتظم   )24(

.)202
)25( »تنبيه الغبي« )2/ 267(.

عرصه، فأصابوا وأخطأ هو وحده«)26(.
قتل  يقول:  أن  هذا  بعد  ألحد  فليس 
أن خصومه وحساده  أو  مظلوًما،  احلالج 
اجلو  إذ  فقتله،  السلطان  عند  به  وشوا 
خمالًفا  يكن  مل  آنذاك  واالجتامعي  العلمي 
ألصل طريقة التصوف، ففي زمانه عاش 
من  وغريهم  والشبيل  خفيف  وابن  اجلنيد 

أئمة التصوف.
أنه  عرف  -إذ  احلالج  من  يقع  ومل 
مقتول- توبة وال رجوع عام كان عليه، بل 

استمر يف ذلك إىل آخر نفس.
أخرج  »ملا  حيويه:  بن  عمر  أبو  قال 
حتى  وزامحت  مضيت  ليقتل،  احلالج 
فإين  هيولنكم؛  ال  ألصحابه:  فقال  رأيته، 

عائد إليكم بعد ثالثني يوًما«.
صحيحة  حكاية  »فهذه  الذهبي:  قال 
كذاب،  ممخرق  احلالج  أن  لك  توضح 

حتى عند قتله«)27(.

)26( »سري أعالم النبالء« )14/ 331(.
)27( املرجع السابق )14/ 346(.
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مجلة  من  املعارصة)!(-  السلفية  ظلاًم:  يسميها  -والتي  السلفية  الدعوة  يعد  من 
التيارات اإلسالمية، ثم حياول نقـ)د/ض(ها بال روية؛ فهذا معلم بغفلته عن حقيقتها 

املنهجية، وسريه يف ركب من يستهويه جلد الذات -رغم نتائجه السلبية)!(.
وجل من يعيب عىل السلفيني؛ ال يفرق بني فعل العوام، وتقريرات العامل واإلمام، 
نوازل تستوجب  باألقاليم والبلدان، وما يعرتهيا من  العلامء األعالم اخلاصة  وفتاوى 
االجتهاد يف األحكام، بقدر حده مرتبة كل قضية يف رشيعة اإلسالم، ومراعاة عقول 

األنام، وما تستوعبه من أساليب احلديث والكالم.

عجــــــــيبة

األستاذ منير اإلبراهيمي

ــميها  ــام يس ــارصة)!( -ك ــلفية املع فالس
منتقـ)د/ض(هــا- مل نجــد يف تصوراهتــا مــا 
ــا  ــة يف نصحه ــا حمق ــل وجدناه ــاب؛ ب يع
املؤذنــة  األســباب  مــن  كثــري  بتجنــب 

باخلــراب.
أئمــة  تقريــرات  تتأمــل  أن  ولــك 
الســلفية -يف عرصنــا احلــارض- يف بــاب 
السياســة الرشعيــة، وحتذيرهــم أبنــاء األمــة 
ــة،  ــة العرصي ــن السياس ــن فت ــالمية م اإلس
ومنافحتهــم عــن حقــوق اجلمــوع الشــعبية 
بالطريقــة الســلفية النقيــة والســلمية، بعيــًدا 

ــات  ــة، والترصف ــة واالندفاعي ــن احلامس ع
الطائشــة والالعقالنيــة.

ولــك أن تتأمــل دعــوات علــامء الســلفية 
ــرأة  ــة امل ــىل كرام ــا- للحفــاظ ع -يف عرصن
يف املجتمعــات اإلســالمية، وفضــح شــناعة 
حاهلــا يف املجتمعــات الغربيــة الكفريــة، 

ــة. ــة العلامني ــة، واملادي واإلحلادي
السلفية -يف  تقارن مناهج دعاة  أن  ولك 
يف  والنقل  العقل  بني  املوازنة  يف  زماننا- 
عىل  منهم  سرًيا  الرشعية،  األحكام  استنباط 

خطى علامء القرون املشهود هلم باخلريية.
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تقبل  ال  واحدة  السلفية  أن  وأنبه: 
التقسيم؛ فال عرصية فيها، وال تقليدية، وال 
جهادية فيها، وال مدخلية، وال جامية)!(، بل 
النبوي إىل  هي دعوة واحدة ممتدة من العهد 
أصول  هلا  عليها؛  ومن  األرض  اهلل  يرث  أن 

واضحة بينة؛ من خالفها فقد خالفها.
ومن تأمل قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »حيمل هذا العلم من 
كل خلف عدوله؛ ينفون عنه حتريف الغالني، 

وانتحال املبطلني، وتأويل اجلاهلني«)1(.
]قوم/طائفة/أمة[  يزال  »ال  ملسو هيلع هللا ىلص:  وقوله 
عىل  ظاهرين  أمتي-،  -من  اهلل  بأمر  قائمة 
من  يرضهم  ال  ناوأهم-؛  من  الناس-عىل 
خذهلم، وال من خالفهم حتى يأتيهم أمر اهلل 
يقاتلون  ذلك،  عىل  وهم  الساعة-،  -تقوم 
عىل احلق؛ يقاتل آخـرهم املسيح الدجال«)2(.

فهم املراد من هذا التنبيه.
وهــذا احلديــث يوافــق مــا دل عليــه 
الفــرق  إن  حيــث  االفــرتاق؛  حديــث 
الثنتــني والســبعني، ختالــف الفرقــة الناجيــة 

ــق. ــن احل ــه م ــم علي ــام ه في

)1( حسن، وانظر خترجيه مفصًال يف كتاب »تصحيح 
حديث العدول« للشيخ سليم بن عيد اهلاليل.

املنصورة  الطائفة  يف  أحاديث  عدة  من  ملفق   )2(
والتي بلغت حد التواتر.

ألفة اإلسالم
قـال األوزاعـي: كتـب إيلَّ قتـادة: »إن 
فـإن  وبينـك؛  بيننـا  فرقـت  الـدار  كانـت 

أهلهـا«. بـني  جامعـة  اإلسـالم  ألفـة 
 ]تاريخ اإلسالم[ )120/4(

يف  عظيم  شأنها  اإلسالم  ألفة 
جمعها للقلوب، وتأليفها بني النفوس، 
قال  وأقواها،  الروابط  أوثق  هي  بل 

زب  رب  يئ  ىمحىئ  تعاىل: 
زت   رت  يب  ىب  نب  مب 
ىتيمح، وبني سبحانه  نت  مت 
بلغت  معاداتهم  أن  آخر  موضع  يف 
أنفق  لو  حتى  عظيًما  أمًرا  الشدة  من 
إزالتها  أجل  من  كله  األرض  يف  ما 
من  يتحقق  مل  القلوب  بني  والتأليف 

ٱىمحٱخل  قوله:  يف  وذلك  شيء  ذلك 
خممم  حم  جم  يل  ىل  مل 
خن  حن  جن  يم  ىم 
حي  جي  يه  ىه  جهمه  ين  ىن  من 
ٰر  ٰذ  يي  ىي  مي  خي 
رئزئيمح. ٰى  ٌّ   ٍّ    َُّّ   ِّ   ّٰ 
اإلسالم  على  واملنة  احلمد  فلله 

والسنة.
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احذروا سماسرة األعداء
الذين يلقون بني املسلمني بذور العداوة والشقاق

مبنب  زب  رب  يئ  ىئ  مئنئ  زئ  رئ  ٱ ُّ    ِّ   ّٰ  قال تعاىل: ٱىمح      
يف  ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب

ىقيقاكلكمكىكيكيمح ]آل عمران: 103[.

وقال ملسو هيلع هللا ىلص: »ال تباغضوا، وال تدابروا، وكونوا عباد اهلل إخواًنا، املسلم أخو 
أخاه  أن حيقر  الرش  من  امرئ  يظلمه وال خيذله وال حيقره، بحسب  املسلم، ال 

املسلم، كل املسلم عىل املسلم حرام؛ دمه وماله وعرضه« متفق عليه.

عىل  احلث  من  والسنة  الكتاب  ويف 
ما  بكل  يأمر  كثرية،  هذا األصل نصوص 
يقوي األلفة ويزيد املحبة، ويدفع العداوة 
االجتامع  يف  ملا  إال  ذاك  وما  والبغضاء، 
والثمرات  الكثري  اخلري  من  واالتفاق 
من  ضده  يف  وملا  والقوة،  والربكة  اجلليلة 

ضد ذلك.
حم  جم  ىمحٱيل  تعاىل:  قال 

مميمح ]األنفال:46[. خم 

يعني: ختيب وتذهب روحكم احلقيقية 
ومعنويتكم النافعة.

وقد مجع اهلل يف هذه اآلية األمر بالسعي 
والثبات،  باإليامن  املعنوية  القوة  لتحصيل 
والصرب واالجتامع وعدم التنازع والتفرق، 
قوله:  يف  واملادية  أيًضا  املعنوية  وبالقوة 

جخ  مح  جح  مج  حج  مث  ٱىمحٱهت 
حص  مس  خس  حس  جس   مخ 

]األنفال:60[. خصيمح 

فسعوا  اهلل  أمر  املسلمون  امتثل  فمتى 

الشيخ العالمة عبد الرحمن بن ناصر السعدي
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العداوات  وإزالة  االتفاق  حصول  يف 
السعي  يف  واحدة  يًدا  وكانوا  وأسباهبا، 
األعداء،  ومقاومة  املشرتكة  مصاحلهم  يف 
مقدور  بكل  املادية  القوة  وبتحصيل 
ومستطاع، وكان أمرهم شورى بينهم، متى 
عملوا عىل ذلك كله حصل هلم قوة عظيمة 
هبا  ويستجلبون  األعداء،  هبا  يستدفعون 
إىل  ذلك  صالح  وعاد  واملنافع،  املصالح 
يزالوا يف  دينهم ومجاعاهتم وأفرادهم، ومل 

رقي مّطرد يف دينهم ودنياهم.
دينهـم  بـه  أمرهـم  بـام  أخّلـوا  ومتـى 
عـاد الـرضر العظيم عليهـم، فـال يلوموا 
إال أنفسـهم، وقـد وعـد اهلل العـز والنرص 
بحبلـه  واعتصمـوا  بالتقـوى  قامـوا  ملـن 

بدينـه. ومتسـكوا 
وأخرب أن هذا دين مجيع املرسلني: قال 

يب  ىب  نب  مب  زب  رب  تعاىل:ىمحٱىئيئ 
رث  يت  ىت  نت  مت  زت  رت 
يف   ىف  يث  نثىث  مث  زث 

يمح ]الشورى: 13[. اكلك  يق  ىق 

مئ  خئ  حئ  جئ  ىمحيي  وقال: 
مبهبيمح ]الشورى: 13[. خب  حب  جب  هئ 

مـا  بلـزوم  عليكـم  املسـلمون:  أهيـا 
حثكم عليه دينكـم من املحبة واالئتالف، 
عليكـم  واالختـالف،  والتفـرق  وإياكـم 
بعمـل مجيـع األسـباب املقربـة للقلـوب، 
وإياكـم والعـداوات والضغائـن التـي ال 

ا. ُتكسـب إال رشًّ
الذيـن  األعـداء  سـامرسة  احـذروا 
العـداوة  بـذور  املسـلمني  بـني  ُيلقـون 
عون أهنم مسـلمون، وإنام  والشـقاق، ويدَّ

هـو غـل ونفـاق.
املسـلم هو الذي يسـعى يف مجـع كلمة 
املسـلمني واتفاقهم، وحيـذر غاية التحذير 

من تدابرهـم وافرتاقهم.
ما طمع األعداء وتسـلطوا إال بسـالح 
الفرقـة الفتـاك، وال اسـتعمروا أقطاركـم 
بعدمـا  إال  مصاحلكـم  عـىل  وسـيطروا 
احلصـن  هـي  التـي  معنويتكـم  اّنحلـت 
احلصني، الواقية مـن الوقوع يف األرشاك.

أنفسـكم  قـوا  املسـلمون:  أهيـا  يـا 
وَقومكـم مصـارع اهلـالك، وتسـابقوا إىل 

الدمـار. هـوة  مـن  اسـتنقاذهم 
أمـا علمتـم أن األعـداء إذ كنتـم يـًدا 
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التعظيـم  نظـر  إليكـم  ينظـرون  واحـدة 
ُيلقـون  زالـوا  فـام  واإلكبـار،  والرهبـة 
ويرضبـون  والفرقـة،  الشـقاق  بينكـم 
بعضكـم ببعـض حتـى قضوا عـىل معظم 
حيـاة،  رمـق  إال  بقـي  ومـا  مقوماتكـم، 
إن أنتـم عاجلتموهـا وسـعيتم يف تنميتهـا 
وتقويتهـا رجيـت لكـم السـالمة واألمن 

مسـتقبلكم. عـىل 
املئـزر  وشـد  للجـد  األوان  آن  وقـد 
والتعاضـد بني املسـلمني وبني حكوماهتم 
احلكمـة ورعايـة  ومجاعاهتـم عـىل وجـه 
املصلحـة، فقـد وقفوا عىل الـداء، وعرفوا 

كيفيـة الطريـق إىل العـالج والـدواء.
وقــد تقــارب مــا بــني حكومــات 
إىل  األحــوال  واضطرهتــم  املســلمني، 
انضــامم بعضهــم إىل بعــض، وعرفــوا 
ــم،  ــد لعزه ــق الوحي ــو الطري ــذا ه أن ه
ونرجــو اهلل أن يوفقهــم للعمــل الناجــح 

ــع. ــعي الناف والس
أهيـا املسـلمون: أنتم اآلن عـىل مفرتق 
الطـرق بـني األمـم، فإمـا متسـٌك بدينكم 
واجتامٌع بـه حيصل الفـالح، وإما إعراٌض 

وتفـكٌك ال ُيرجـى بعده عـز وال نجاح.
أهيـا املسـلمون: قومـوا هلل، واعتصموا 
بحبـل اهلل، واطمعـوا واثقـني بنـرص اهلل، 
فـاهلل مـع الصابريـن املتقـني، وهـو املوىل 

فنعـم املـوىل ونعـم النصري.
طوبـى للرجـال املخلصني، وواشـوقًا 
ُينهضـون  الذيـن  الصادقـني،  األلّبـاء  إىل 
وأفعاهلـم،  أقواهلـم  يف  املسـلمني  مهـم 
وحيذرون مسـالك الـرش يف كل أحواهلم، 
يسـعون يف تقريـب القلـوب، وجياهـدون 

أحـق اجلهـاد يف هـذا السـبيل.
ــة  ــن اهلل، والنصيح ــام بدي ــم القي دأهب
لعبــاد اهلل، كل امــرئ منهــم بحســب 
مقــدوره، هــذا بتعليمــه وكالمــه، وهــذا 
بوعظــه وإرشــاده، وهــذا بقوتــه ومالــه، 
الســبيل  وهــذا بجاهــه وتوجيهــه إىل 
النافــع، قــد تعــددت طرقهــم، واتفقــت 

ــون. ــم املفلح ــك ه ــم، أولئ مقاصده
الريـاض النـارضة - جممـوع مؤلفـات 
.)115-113 العالمـة السـعدي )22/ 



السلفية

68

الطـريق الصحيـح إلصـالح اجملتمـع

أكثر املسلمني جهلة!
بعض  يعلمون  الذين  املسلمني  وأكثر 

خيالفوهنا:  الرشعية  األحكام 
فنساؤهم )كاسيات عاريات(!

ومعامالهتم خمالفة ألحكام الرشيعة يف 
كثري من نواحيها... إلخ.

ونحن مجيًعا نعتقد بإن نرص اهللّٰ لعبادة 
ٱىمحٱحج  واحدة:  بكلمة  مرشوط  املؤمنني 
يكون: إنام  اهلل  محيمح، ونرص  جح  مج 

أوًال: بالعلـــــم.
ثانًيا: بالعمـــل. 

فيه  مجيًعا  تعلمون  كام  اليوم  والعلم 
كان  الذي  العلم  عن  ا  جدًّ كبري  إنحراف 
ففي  ولذلك  الصالح؛  السلف  عليه 
احلديث الصحيــح: »إذا تبايعتــم بالعينــة، 
ورضيتــم  البقــر،  أذنــاب  وأخذتــم 
بالــزرع، وتركتــم اجلهــاد؛ ســلط اهلل 
عليكــم ذالًّ ال ينزعــه حتــى ترجعــوا 
األحاديــث  )سلســلة  دينكــم«  إىل 

.)11 الصحيحــة:
ا؛  جدًّ عديدة  مفاهيم  له  اليوم  الدين 
يقولون  بل وكام   ، فقــط  الفروع  ليس يف 

اإلمام االلباني

إن اإلصالح اليوم ال يبدأ بالثورة وباخلروج عىل -احلاكم الكافر- فضًال عن 
اخلروج عىل احلاكم الفاسق، وإنام اإلصالح يبدأ كام نقول نحن دائاًم وأبًدا  من 

عرشات السنني: بـ)التصفية والرتبية(.
ر هبذا ويكفي، وإن كان ليس معنا؛  فإن كان الرجل معنا يف هذا املنهج فيذكَّ

فينبغي أن يعلم، وأن نفهم منه كيف يريد وبمن يريد أن خيرج؟.
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العقائــد. يف  بل  األحكام،  يف  ليس  -أيًضــا-  األصول  ويف 
ينترص  أهبؤالء  ماتريدية!  أو  أشاعرة  إما  املسلمني  أكثر  أن  اليوم  تعرفون  فأنتم 

اإلسالم؟!
إذًا ال بد من التصفية والرتبية.

فـ »سلط اهلل عليكم ذًال ال ينزعه حتى ترجعوا إىل دينكم«: أي: باملفهوم الصحيح. 
فإًذا جيب أن نبدأ بتعليـــم الناس اإلسالم باملفهوم الصحيح، وتربيتهم عىل ذلك: 

خضيمح ]الـــروم: 4[. حض  ىمحجض 

أما غريها من سبيلفال يمكن أبًدا أن يعود إىل املسلمني عزهم)1(.

)1( جامع تراث العالمة األلباين يف املنهج واألحداث الكربى )290/5(.

روى البيهقي عن الربيع؛ قال:
بعثنــي الشــافعيُّ بكتــاٍب مــن مصــر إىل أحمــد بــن حنبــل، فأتيتــه، وقــد 

انفتــل مــن صــالة الفجــر، فدفعــت إليــه الكتــاب، فقــال:
أقرأته؟، فقلت: ال.

فأخذه، فقرأه، فدمعت عيناه، فقلت: يا أبا عبد اهلل، وما فيه؟
ــه رأى رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف املنــام، فقــال: اكتــب إىل أبــي عبــد اهلل  قــال: يذكــر أنَّ
ــالم، وقــل لــه: إنَّــك ســُتْمَتحن، وُتدعــى  أحمــد بــن حنبــل، واقــرأ عليــه منــي السَّ

إىل القــول بَخلــق القــرآن، فــال ُتجبهــم، يرفــع اهلل لــك َعَلًمــا إىل يــوم القيامــة.

»البداية والنهاية « )365/10(.
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بطالن ما نسب لإلمام مالك:
»من جواز  قتل ثلث األمة الستبقاء ثلثيها«.

تداول اإلعالم ووسائله وروج دعاته من أهل الصحافة مقولة تناقلوها عىل لسان 
علامء وسياسيني ورؤساء دول أحيط هبم تنسب هذه املقولة إىل اإلمام مالك ♫ 

قوله: »أّنه جيوز قتل ثلث األمة من أجل استصالح الثلثني«.
وإيامًنا من )جملتكم السلفية( و)القائمني عليها( بوجوب الدفاع عن علامء السلف، 
وتفنيد ما ينسب إليهم كذًبا؛ فإننا نبني -مستعينني باهلل- فساد هذه املقولة: املرذولة 

فقًها، املكذوبة سنًدا.

ولكن من األمهية بمكان قبل اخلوض يف 
معاجلة هذا القول من ناحية البحث يف صّحته 
املرتكزات  لبعض  نتعرض  أن  ومدلوالته: 
املنهجية التي جيب أن تصاحب النظر يف فقه 
يسعنا  ال  كثرية  وهي  وصّحتها؛  املقولة  هذه 
إىل  سنشري  وإنام  العجالة  هذه  يف  هبا  نلّم  أن 

بعضها، ومن ذلك:
مزلة  اجلاه  وإبقاء  الرئاسة  طلب  أوًال: 
عظيمة لردِّ احلقِّ وتسويغ الباطل ولذا يقول 

»وطالب   :♫ تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ 
التي  بالباطل- ترضيه الكلمة  الرئاسة -ولو 
وتغضبه  باطًال،  كانت  وإن  تعظيمه  فيها 
حًقا«)1(  كانت  وإن  ذمه  فيها  التي  الكلمة 
أرباب  من  األعم  األغلب  معيار  هو  فهذا 

الرئاسات.
السياسات  كثري من أصحاب  ثانًيا: حال 
ثم  يعتقدون  واألهواء  البدع  أهل  كحال 

)1( جمموع الفتاوى )599/10(.

أسرة التحرير
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مآرهبم،  توافق  التي  باألدلة  يستدّلون 
الدين، ويف  فيجعلون سياساهتم حاكمة عىل 
ذلك يقول الشاطبي: »فاملبتدع من هذه األمة 
إنام ضل يف أدلتها حيث أخذها مأخذ اهلوى 
أحكام  حتت  االنقياد  مأخذ  ال  والشهوة، 
املبتدع وغريه؛ ألن  اهلل، وهذا هو الفرق بني 
املبتدع جعل اهلوى أول مطالبه، وأخذ األدلة 

بالتبع«)2(.
العلم  أهل  أقوال  من  املتشابه  باع  اتِّ ثالًثا: 
الذي  الكالم  من  باملجمل  واالستدالل 
دون  وباطل  حقٌّ  هو  ما  عىل  محله  يصلح 
ُيفهم  الذي  واملفرسَّ  ل  املفصَّ إىل  الرجوع 
أهل  طريقة  األقوال  من  ُأمجل  ما  ضوئه  عىل 
شيخ  يقول  ذلك  ويف  واإلحلاد،  األهواء 
الفقهاء  مذاهب  »وأخذ  تيمية:  ابن  اإلسالم 
وا به  من اإلطالقات من غري مراجعة ملا فرسَّ
كالمهم وما تقتضيه أصوهلم جير إىل مذاهب 

قبيحة«)3(.
يف  ما  عىل  اجلمود  الفقه  من  ليس  رابًعا: 
كل  عىل  نصوصها  وتنزيل  الفقهاء،  كتب 
واقع، إذ من أصول اإلفتاء والتنظري الفقهي: 

)2( االعتصام )234/1(.
)3( الصارم املسلول )ص280(.

أن االجتهاد يف الفتوى يتغري بحسب األزمنة 
فام  والعوائد،  والنيِّات  واألحوال  واألمكنة 
يصلح  ال  قد  مالك  اإلمام  زمن  يف  يصلح 
القرايف:  قال  وقد  وهكذا،  غريه،  زمن  يف 
يف  ضالل  أبًدا  املنقوالت  عىل  »واجلمود 
املسلمني  علامء  بمقاصد  وجهل  الدين، 

والسلف املاضني«)4(.
املصالح  تقدير  مراعاة  جيب  خامًسا: 
الصعيد  عىل  سواء  بينها  واملوازنة  واملفاسد 
الداخيل للدول أو اخلارجي حيث االحتكام 
ضمن  الدولية  القوانني  قبل  من  واهليمنة 
الفقه  من  فليس  املشرتك،  العاملي  النظام 
واآلثار  التبعات  بمعزل عن  االجتهاد  تنزيل 
عىل  املرتتبة  واخلارجية  الداخلية  واملفاسد 
كيفام  الواقع  أرض  عىل  األحكام  إسقاط 

كان!.
ورحم اهلل اإلمام ابن القيم فقد قال كالًما 
بديًعا عند تقريره هلذا األصل العظيم؛ وهو: 
مراعاة حتقيق املصالح، ودرء املفاسد يف بيان 

ه:  خطر إزالة املنكر بام هو أنكر ما نصُّ
يف  اإلسالم  عىل  جرى  ما  تأمل  »ومن 

)4( الفروق )177/1(.
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هذا  إضاعة  من  رآها  والصغار  الكبار  الفتن 
فطلب  منكر،  عىل  الصرب  وعدم  األصل، 
كان  فقد  منه،  أكرب  هو  ما  منه  فتولد  إزالته 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يرى بمكة أكرب املنكرات وال 

يستطيع تغيريها)5(«.
وبعد هذه التوطئة املهمة: فأول ما نبحثه 
هو: هل هذه املقولة ثابتة عن اإلمام مالك؟.

نسب  من  أول  أنَّ  اشتهر  قد  إنَّه  فنقول: 
املعايل  أبو  هو  مالك  اإلمام  إىل  القول  هذا 
أفرط يف  مالًكا  اإلمام  أن  فقد رأى  اجلويني، 
ذلك  ه  جرَّ حتى  املرسلة،  باملصلحة  القول 
إىل استحالل هذا الفعل، وذلك يف أكثر من 
»ومالك  قوله:  ذلك  ومن  كتبه،  يف  موضع 
ألهل  جتويزه  يف  هذا  مثل  التزم   ◙
حتى  العظيمة،  التهم  يف  القتل  اإلياالت)6( 
نقل عنه الثقات أنه قال: »أنا أقتل ثلث األمة 
زمانه  أبناء  إىل  عزى  بل  ثلثيها«)7(،  الستبقاء 
أهنم »ذهبوا إىل أن مناصب السلطنة والوالية 
 ،◙ مالك  رأي  عىل  إال  تستدُّ  ال 

)5( إعالم املوقعني )12/3(.
انظر:  السياسة،  وهي  اإليالة  مجع  اإلياالت:   )6(

خمتار الصحاح )ص25(.
وانظر   ،)169/2( الفقه  أصول  يف  الربهان   )7(

كذلك: )207/2(.

احلدود  مبالغ  عىل  االزدياد  يرى  وكان 
يف  يقتل  أن  للوايل  غ  ويسوِّ التعزيرات،  يف 
أنه قال: لإلمام أن  النقلة عنه  التعزير، ونقل 

يقتل ثلث األمة يف استصالح ثلثيها«)8(.
وفقهاؤهم  املالكية  علامء  تتابع  وقد 
تربئة  عنهم  وتواتر  النقل،  هذا  تشنيع  عىل 
عىل  وقفنا  من  إىل  ونشري  منه،  مالك  اإلمام 
وابن  العريب)9(،  ابن  ذلك:  يف  نصوصهم 
والقرايف)12(،  والقرطبي)11(،  شاس)10(، 
األبياري)13(،  إســــامعيل  بــن  وعـــيل 
أوصله  حيث  ه  ردِّ يف  ل  طوَّ وقد  ع  والشامَّ
بن  وحممد  وجًها)14(،  وعرشين  مخسة  إىل 
األمري)16(،  وحممد  الفايس)15(،  القادر  عبد 

)8( غياث األمم )ص219(.
)9( القبس يف رشح موطأ مالك بن أنس )932/3(.
يف  املحيط  البحر  يف  الزركي  عنه  نقله  كام   )10(

أصول الفقه )84/8(.
)11( انظر: املرجع السابق.

)12( نفائس األصول )4092/9(.
الربهان )175/4  التحقيق والبيان يف رشح   )13(

و331(.
)14( مطالع التامم ونصائح األنام )ص114(.

خمترص  عىل  رشحه  يف  الزرقاين  عنه  نقله  كام   )15(
خليل )55/7(، وعليش يف منح اجلليل )513/7(.

متنه:  عىل  الشموع  ضوء  املسامة:  حاشيته   )16(
املجموع )568/3(.
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واحلجوي)17(، وحممد األمني الشنقيطي)18(، 
الفايس  وإدريس  حسني)19(،  اخلرض  وحممد 
فضًال  هذا  باي)21(،  وحاتم  الفهري)20(، 
كرسالة:  مستقل  بتصنيف  ه  ردَّ أفرد  ن  عمَّ
من  مالك  اإلمام  إىل  ُنسب  ما  رد  يف  »تقييد 
جواز قتل الثلث استصالًحا للثلثني« ملحمد 
اجلويني  غلط  »بيان  ورسالة:  املسناوي)22(، 
بجواز  القول  من  مالك  اإلمام  إىل  نسبه  فيام 
بن  الثلثني« حلسني  العامة ملصلحة  ثلث  قتل 

إبراهيم املالكي)23(.
ولقد أسهبوا يف بيان عوار هذا القول من 
بام  النقدات  بعض  ص  ونلخِّ عديدة،  وجوه 
ومن  رسيعة،  إشارات  ضمن  املقام  يناسب 

اإلسالمي  الفقه  تاريخ  يف  السامي  الفكر   )17(
.)156/1(

)18( املصالح املرسلة )ص10(، ومذكرة يف أصول 
الفقه )ص203(.

)19( موسوعة األعامل الكاملة لإلمام حممد اخلرض 
حسني )ص1504(.

علم  إىل  الوصول  مفتاح  عىل:  حتقيقه  انظر:   )20(
األصول ملحمد الطيب الفايس )ص322(.

)21( األصول االجتهادية التي ُيبنى عليها املذهب 
املالكي )ص122(.

)22( قام بتحقيقها رشيد احلمداوي، ونرشت يف جملة 
املذهب املالكي )العدد العارش: صيف1431، ص95(.

)23( ُنرشت بتحقيق فؤاد بن أمحد عطاء اهلل يف جملة 
)العدد  باجلزائر،  واالجتامعية  اإلنسانية  للعلوم  احلقيقة 

18، ص225(.

ذلك:
الدواعي  تتوافر  مما  النقل  هذا  األول: 
عليه،  املرتتب  وعظيم  خلطورته،  نقله  عىل 
الواحد، ولو كان ممن أخذ عن  فال يقبل فيه 

مالك، فكيف وبينه وبينه أعصار؟!.
ما  عىل  ل  يعوَّ ال  األئمة  مذاهب  الثاين: 
وجد منها يف كتب املخالفني هلم، والعمدة يف 
ذلك عىل ما نقله أهل مذهبه، أما النقول التي 
ينقلها غريهم فال ُيقبل منها إال ما وافق عليها 
أهل املذهب، أو كانت مروية بأسانيد تصّح 
شاس  ابن  قال  لذلك  إليه؛  نسبت  من  إىل 
كتبه  من  تؤخذ  »أقواله  اجلويني:  عىل  منكًرا 

وكتب أصحابه، ال من نقل الناقلني«)24(.
مع  يتامشى  ال  النقل  هذا  مثل  الثالث: 
يشرتطون  الذين  الفقهاء،  األئمة  أصول 
أليق  لقبول املصالح رشوًطا دقيقة، وإنام هو 
بأهل السياسات النكراء: » فإن مالًكا يشرتط 
الناظر  ليكون  االجتهاد؛  أهلية  املصلحة  يف 
وطبعه  عقله  فينبو  الرشيعة،  بأخالق  متكيًِّفا 
إذا  بالسياسات  العامل  بخالف  خيالفها،  عام 
كان جاهًال باألصول، فيكون بعيد الطبع عن 

يف  املحيط  البحر  يف  الزركي  عنه  نقله  كام   )24(
أصول الفقه )84/8(.
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أخالق  خمالفة  عىل  فيهجم  الرشيعة،  أخالق 
الرشيعة من غري شعور«)25(.

الرش  باب  »يفتح  القول  هذا  الرابع: 
عىل  سبيًال  للظلمة  وجيعل  مرصاعيه،  عىل 
فيه  أن  بحجة  الدماء  فيسفكون  األبرياء، 
تقرير  للناس، وأي جمتهد جيرأ عىل  إصالًحا 
بعض  قال  ولذا  الفاسدة«)26(،  القاعدة  تلك 
يسطَّر  أن  جيوز  ال  الكالم  املالكية:»هذا  أئمة 
يف الكتب؛ لئال يغرت به بعض ضعفة الطلباء، 
وهذا ال يوافق شيًئا من القواعد الرشعية«)27(.

جمرى  جيري  ال  القول  هذا  اخلامس: 
لة،  املؤصَّ والقواعد  املعتربة  املسندة  األقوال 
من  أنه  -نفسه-  اجلويني  باعرتاف  هو  وإنام 
قبيل زالت العلامء، وزالت العلامء الواجب 
مذهًبا، وقد  تعد هلم  أن  ينبغي  إذ ال  طرحها 
زلَّ  ملا  مالًكا  »أن  ذلك:  ا  مقررًّ اجلويني  قال 
نظره كان أثر ذلك جتويز قتل ثلث األمة«)28(.

املصالح  ضبط  ملا  اجلويني  أنَّ  السادس: 

)25( نفائس األصول للقرايف )4092/9(.
للجزيري  األربعة  املذاهب  عىل  الفقه   )26(

.)134/3(
اجلليل  ومنح   ،)55/7( الزرقاين  رشح   )27(
لعليش )513/7(، ولوامع الدرر للمجليس الشنقيطي 

.)168 /11(
)28( الربهان )207/2(.

بكل  عندنا  التعلق  جيوز  »وال  ه:  نصُّ ما  قال 
العلامء، ومن  ير ذلك أحد من  مصلحة، ومل 
ظنَّ ذلك باملك ◙ فقد أخطأ؛ فإنه قد 
╚ أصوًال،  الصحابة  أقضية  اختذ من 
إىل  قال  فيام  فامل  الوقائع،  مأخذ  هبا  وشبَّه 
فتاوهيم وأقضيتهم«)29(، فهل مثل هذا القول 
يتوافق مع هذا الضابط الذي أناط به أصول 
يصدر  أن  يتصور  مثله  وهل  مالك،  اإلمام 
كاإلمام  النفس  فقيه  القدر  جليل  كان  ن  عمَّ

مالك؟!.
-إن  الصورة  هذه  مثل  أّن  السابع: 
ت- هي واقعة نظرية قد يرضهبا الفقهاء  صحَّ
للتمثيل عىل الفرضيات الفقهية يف مثل ما إذا 
كانت املصلحة رضورية قطعية عامة، بمعنى 
واحدة  طائفة  إال  املسلمني  من  يبق  مل  إذا  أنَّه 
مل  إن  نا  أنَّ وأيقنَّا  بمسلمني،  العدو  وترتس 
نقتل هذا الرتس قتلونا وقتلوا الرتس فحينئذ 
ثلث  فقتل  املسلمني،  مجيع  فناء  عىل  خيشى 

املسلمني أهون من فناء مجيعهم.
الثامن: أنَّ هذا النقل مناقض الستدالالت 
سئل  حينام  قوله  ذلك:  ومن  مالك؛  اإلمام 

)29( الربهان )206/2(.
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»عن قوم من املرشكني يف البحر يف مراكبهم 
أهل  فأدركهم  املسلمني،  من  أسارى  أخذوا 
اإلسالم أرادوا أن حيرقوهم ومراكبهم بالنار، 
ومعهم األسارى يف مراكبهم؟ قال مالك: ال 
ذلك،  النار، وهنى عن  عليهم  ُتلقى  أن  أرى 
وقال مالك: يقول اهلل تبارك وتعاىل يف كتابه 

يف  ىف  يث  ىث  ٱىمحنث  مكة:  ألهل 
إنام  أي:   ]25 ]الفتح:  اكيمح  يق  ىق 

من  فيهم  كان  ملا  مكة  أهل  النبي عن  رصف 
املسلمني  عن  الكفار  تزيَّل  ولو  املسلمني، 
تأويله«)30(،  هذا  أي:  كفروا؛  الذين  لعذب 
مة  املكرَّ العرتة  وقتئذ  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  مع  كان  فإذا 
من  ومجيع  العرشة  وبقية  األربعة  واخللفاء 
فامذا  وأحد،  بدر  وأهل  الشجرة  حتت  بايع 
من  مكة  يف  كان  من  نسبة  تكون  أن  عسى 
األعظم  السواد  جانب  إىل  املؤمنني  ضعفاء 
أكثر  كان  فإذا  ملسو هيلع هللا ىلص،  النبي  مع  الصحابة  من 
وهو  الكافرين  قتل  من  يمنعون  املسلمني 
واجب عليهم خشية أن يصيبوا مؤمنًا خًطأ، 
فكيف يستجيز أحد بعد هذا االستدالل من 
ال  يقول:  أن  غريه  عن  فضًال  مالك  اإلمام 

)30( املدونة )513/1(.

بأس بقتل الثلث من أجل استصالح الثلثني 
؟!، بل راعى اإلمام مالك أال حترق حصون 
األعداء الكافرين الذين حارصهم املسلمون 
رغم  املرشكني  ذراري  أو  نساء  فيها  كان  لو 
أنَّ يف ذلك حتقق النرص للمسلمني)31(، ومن 
املعلوم أن حرمة املسلم أعظم من حرمة ذرية 
القول  عنه  فكيف يصح  ونسائهم،  املرشكني 

بقتل ثلث األمة يف سبيل إصالح ثلثيها ؟!.

التاســع: أن املشــهور مــن ســرية اإلمــام 
مالــك عندمــا كانــت تقــوم الثــورات عــىل 
ــو  ــاد، وال يدع ــزم احلي ــه كان يلت ــكام أن احل
ــن،  ــد الفت ــًدا عن ــارص أح ــد، وال ين إىل أح
فقــد روى عيســى عــن ابــن القاســم قــال: 
ســئل مالــك عــن الــوايل إذا قــام عليــه قائــم 
يطلــب إزالــة مــا بيــده، هــل جيــب علينــا أن 
ندفــع عنــه غــريه؟ قــال: أمــا مثــل عمــر بن 
عبــد العزيــز فنعــم، وأمــا غــريه فــال، فدعــه 
ومــا يريــد منــه، ينتقــم اهلل مــن ظــامل بظــامل 

ثــم ينتقــم مــن كليهــام)32(.

)31( املرجع السابق.
)32( »اجلامع ملسائل املدونة« للصقيل )238/6(، 

و»مالك« ملحمد ابو زهرة )ص69(.
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الدرر البهية خمتصر الفتاوى األلبانية

هل األعمال تضاعف يف شهر رمضان؟
رمضان  يف  يعدل  النفل  هل  السائل: 
فريضة، والفريضة تعدل سبعني فريضة؟

هذا  من  يشء  يرد  مل  األلباين:  الشيخ 
مطلًقا يف السنة.

عام  بشكل  احلسنات  وهل  السائل: 
تضاعف وكذلك السيئات؟

-أيًضا-  سؤال  هذا  األلباين:  الشيخ 
يكثر إيراده فيام يتعلق بمكة واملقيم يف مكة 

سواء كان آفاقًيا أو مكيًّا.
ــرشع  ــصٌّ يف ال ــد ن ــواب: ال يوج اجل
وكذلــك  تتضاعــف  احلســنات  أن 
أو  املــكان  لفضيلــة  نظــًرا  الســيئات 

لفضيلــة الزمــان، فضيلــة املــكان كمكــة 
واملدينــة مثــًال، وأمــا فضيلــة الزمــان 
كشــهرنا هــذا شــهر رمضــان، ليــس 
ــنات أو  ــح يف أن احلس ــص رصي ــاك ن هن
ــتنباًطا؛  ــن اس ــف، ولك ــيئات تتضاع الس
ــف  ــا تتضاع ــامء: أهن ــض العل ــول بع يق
ــال  ــإذا ق اســتنباًطا، أي: ليســت نًصــا، ف
إنســان مــا: أن احلســنات تتضاعــف فــال 
ــول بعــض  ــه ق ــن ذلــك؛ ألن بــأس م
العلــامء، ولكــن ال جيــوز اجلــزم بذلــك؛ 
ــذي ال  ــوم ال ــص املعص ــدم ورود الن لع
ــن  ــه وال م ــني يدي ــن ب ــل م ــه الباط يأتي

ــه. خلف

اإلمام االلباني

اتباًعـا للسـنة املحمـودة التـي كان حيـرص عليهـا العالمـة األلبـاين بنـرش 
أجوبتـه يف جملـة األصالـة، والتـي أقـّرت عيـون أهـل السـنة؛ أحببنـا أن نجّدد 

العهـد بتهذيـب وتبويـب فتاويـه ♫ يف سلسـلة اهلـدى والنـور.
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الوقت الشرعي الفطار الصائم
الرشعي  اإلفطار  ما هو وقت  السائل: 

للصائم؟
هذا  تعلموا  أن  جيب  األلباين:  الشيخ 
احلديث: »إذا أقبل الليل من هاهنا وأشار 
إىل املرشق، وأدبر النهار من هاهنا، وغربت 
الصائم«، لذلك فمن  أفطر  الشمس؛ فقد 
أننا  نتوهم  الفاحش أن  الوهم ومن اخلطأ 
إذا رأينا الشمس غربت من هاهنا، نقول: 
ننظر  بل  أبنية،  فيه  أو  جبل  فيه  وراءه  أن 
نحن هل أقبل الليل من هاهنا أم ال، فإذا 
إذا  النهار  كان الضوء الذي هو فوقنا نور 
كان ال يزال ممتًدا إىل املرشق، وهو كذلك 
أفطر  فام  الشمس  غربت  ولو  املغرب  إىل 
هاهنا  من  الليل  أقبل  إذا  لكن  الصائم، 
جهة  من  علينا  هيجم  الظالم  بدأ  يعني 
وراء  يغيب  الشمس  ضوء  وبدأ  الرشق، 

األفق، والشمس -أيًضا- غربت.
قال ملسو هيلع هللا ىلص: »فقد أفطر الصائم«، ولذلك 
نحن ال نستطيع أن نتصور وضًعا تتجمع 
الليل من  أقبل  الثالثة  فيه هذه األوصاف 
وغربت  هاهنا،  من  النهار  وأدبر  هاهنا، 

وقت  صار  ما  ال  ونقول:  الشمس، 
ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  حلديث  صدم  هذا  اإلفطار، 

الذي يتكلم بلسان عريب مبني.
كفارة املفطر يوًما من رمضان

السائل: ما مدى صحة القول: بأن عىل 
الذي يفطر باجلامع كفارة وقضاء يوم؟

روايــات  هنــاك  األلبــاين:  الشــيخ 
ــقالين:  ــر العس ــن حج ــظ ب ــول احلاف يق
بأنــه أمــر الرســول ملسو هيلع هللا ىلص الــذي أفطــر 
باجلــامع أن يقــيض يوًمــا، هــذه الروايــات 
كــام يقــول ابــن حجــر نفســه يف مفرداهتــا 
ضعــف لكــن جمموعهــا يعطــي للحكــم 
قــوة، فهــذا هــو مأخــذ القــول بوجــوب 
القضــاء بالنســبة ملــن أفطــر باجلــامع 
باإلضافــة إىل الكفــارة املغلظــة املعروفــة.

األواخر  العشر  يف  الليل  قيام  تقسيم 
إىل تراويح وتهجد

العرش  يف  اآلن  حيدث  ما  السائل: 
القيام يف  األواخر يقسمون الصالة صالة 
هذا  وأصبح  هتجد،  آخره  ويف  الليل  أول 

نظاًما جائًزا؟
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قال عمر:  تبكرون كام  األلباين:  الشيخ 
ُأيَبَّ  أمر  يعني:  أفضل«؛  يأخرون  »والتي 
بن كعب أن يقيم صالة القيام بالناس بعد 
العشاء ففعل، وملا خرج يتحسس؛  صالة 
ينامون  والتي  هذه،  البدعة  »نعمة  قال: 
كان  ما  عىل  احلال  ويبقى  أفضل«،  عنها 

قبل العرش األواخر.
الدروس العلمية بني صالة الرتاويح

الذي  املسجد  السائل: هل جيوز إلمام 
الرتاويح  صالة  يف  املسجد  يف  الناس  يؤم 
أن يذكرهم ببعض األمور يف االسرتاحة؛ 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص،  واتباع  الصالة،  مثًال يف حسن 

والتنبيه عىل بعض البدع والرشكيات؟
الشيخ األلباين: اجلواب جيوز وال جيوز؛ 
والنهي  واألمر  والتحذير  التنبيه  كان  إذا 
ألمر عارض؛ فهذا أمر واجب، أما إذا كان 
ركعات  أربع  كل  بني  وعادة  نظاًما  يتخذ 
ذلك  من  أقل  أو  ذلك  من  أكثر  أو  مثًال 
يلقي اإلمام درًسا فهذا خالف السنة؛ ألن 
صالة الرتاويح عبادة حمضة يتوجه املسلم 
إىل اهلل عز وجل بكل جوارحه ولبه وعقله 
وقلبه، هذا هو الواجب من صالة القيام، 

أو  ركعتني  بني  جمالس  هناك  يتخذ  أن  أما 
أربع؛ هذا مل يكن عليه الرسول ملسو هيلع هللا ىلص.

صوم املسافر يف رمضان
الســائل: هــل جيــوز صيــام املســافر يف 

رمضــان؟
ـــواز  ـــك يف ج ـــاين: ال ش ـــيخ األلب الش
ـــح  ـــاء الترصي ـــد ج ـــيام وق ـــك، وال س ذل
ـــلم  ـــح مس ـــث يف صحي ـــري يف حدي بالتخي
ـــرو  ـــمى بعم ـــايب املس ـــأله الصح ـــام س حين
بـــن محـــزة ◙ أنـــه يســـافر كثـــرًيا 
ـــم  ـــئت فص ـــال: »إن ش ـــوم؛ ق ـــل يص فه
ــافر  ــذا فاملسـ ــر« وهلـ ــئت فأفطـ وإن شـ
يف رمضـــان لـــه خيـــار برصيـــح هـــذا 
ـــع  ـــة الترشي ـــن حكم ـــذا م ـــث، وه احلدي
ــر  ــىل الفطـ ــوم عـ ــح الصـ ــه مل يرجـ أنـ
ــام أوكل  ــوم، وإنـ ــىل الصـ ــر عـ أو الفطـ
املكلفـــني  ألن  املكلـــف؛  إىل  األمـــر 
خيتلفـــون يف ذلـــك اختالًفـــا كثـــرًيا؛ 
شـــئت  »إن  ملسو هيلع هللا ىلص:  قولـــه  كان  لذلـــك 
فصـــم، وإن شـــئت فأفطـــر« يف منتهـــى 

احلكمـــة.
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تكرار اجلماع يف شهر رمضان
تكرار اجلامع يف شهر رمضان  السائل: 

هناًرا هل يستلزم تكرار الكفارة؟
بتكرر  تكرر  إذا  طبًعا  األلباين:  الشيخ 

األيام أما إذا تكرر يف اليوم الواحد فال.

من تعمد اإلفطار يف رمضان بغري عذر
رمضان  يف  اإلفطار  تعمد  من  السائل: 
إلزامه  عىل  دليل  هناك  هل  عذر  بغري 

بالقضاء؟
الشيخ األلباين: ال، وال يمكنه القضاء، 
وهو آثم وعليه أن يتوب إىل اهلل عز وجل 

كتارك الصالة عامًدا متعمًدا.

هل األعمال الشاقة عذر شرعي يبيح 
له اإلفطار يف رمضان؟

رجل  يف  اإلسالم  حكم  ما  السائل: 
هل  ويسأل  صعبة،  أعامًال  باملعامر  يعمل 
أو  الفدية  مع  رمضان  إفطار  يف  عذر  له 
الكفارة مع أنه يقوم باإلنفاق عىل والديه؟

من  يفطر  أن  جيوز  ال  األلباين:  الشيخ 
أجل الشغل.

حكم احلقن الطبية التي
تعطى للمريض

تعطى  التي  الطبية  احلقن  هل  السائل: 
للمريض تعد من املفطرات؟

الشيخ األلباين: احلقن نستطيع أن نقول 
مفطرة وهي اإلبرة التي يراد منها التغذية 
كان  أو  مريًضا  كان  سواء  اإلنسان  تفطر 
سلياًم، فيعيش عىل هذه االبرة، هذه اإلبرة 
املغذية هي التي تفطر، وما سوى ذلك ال 

تفطر.

كان الزهـــري ♫ إذا 
جلـــس يف بيتـــه وضـــع 
كتبـــه حولـــه، فيشـــتغل 
بهـــا عـــن كل شـــيء من 
أمــــــــــور الدنيـــا، فقالـــت 
يوًمـــا: واهلل  امرأته  لــــــه 
أشـــــد  الكتــــــب  لهــــــــذه 
 علـــيَّ مـــن ثـــالث ضرائر.
»وفيات األعيان« )177/4(.
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ترجمة الشيخ حممد شعيب عابدين
مفتي مدينة )جرنال سانتس( بالفلبني 

ـــة  ـــلفي داعي ـــامل الس ـــيخ الع ـــد الش ول
شـــعيب  حممـــد  والســـنة  التوحيـــد 
عابديـــن يف ســـنة )1375( هجـــري 
يف مدينـــة )جنـــرال ســـانتس( جنـــوب 

ــني. الفلبـ
ــدارس  ــه األويل يف املـ ــى تعليمـ تلقـ
املذكـــورة،  مدينتـــه  يف  االبتدائيـــة 
والتحـــق باملعهـــد األزهـــري يف مدينـــة 
)كوتـــا باتـــو(، ثـــم التحـــق باجلامعـــة 
ـــري،  ـــنة )1398( هج ـــالمية يف س اإلس
الثانـــوي، وختـــرج مـــن  يف املعهـــد 
اجلامعـــة مـــن كليـــة الدعـــوة عـــام 

هجـــري.   )1407-1406(
ـــة  ـــن ثل ـــذ ع ـــة أخ ـــة النبوي ويف املدين
ـــد،  ـــيبة احلم ـــاد، وش ـــا؛ كالعب ـــن علامئه م

ـــن. ـــاين يف آخري ـــن ث وب
األشـــعرية  العقيـــدة  عـــىل  وكان 

يف أول قدومـــه للمدينـــة، وهـــداه اهلل 
ــل  ــدة أهـ ــلفية: عقيـ ــدة السـ إىل العقيـ

احلديـــث بفضـــل اهلل وحـــده.
ويف املدينـــة النبويـــة حـــرض جمالـــس 
وحمـــارضات وبعـــض الـــدروس البـــن 
بـــاز والتقـــى باأللبـــاين وتأثـــر بـــه 

ــرشة. ــه املنتـ ــه وصوتياتـ وبكتبـ
ـــوة  ـــارش دع ـــني ب ـــع إىل الفلب ـــا رج ومل
ـــع  ـــاون م ـــة بالتع ـــأ مدرس ـــاس، وأنش الن
أحـــد األفاضـــل مـــن بلدييـــه، وقـــام 
بإلقـــاء الـــدروس فيهـــا ويف مدينتـــه 

ــا. وضواحيهـ
هجـــري،   )1408( ســـنة  وبعـــد 
ـــانتس(  ـــرال س ـــة )جن ـــا ملدين ـــنيِّ مفتًي ُع

ــه. إىل وفاتـ
ـــاة  ـــار الدع ـــض كب ـــربين بع ـــد أخ وق
ســـانتس(  )جنـــرال  يف  الفلبينيـــني 

 الدكتور هاني بن سالم الحارثي
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عندمـــا زرت مدينتهـــم ســـنة )1435( 
هجـــري، موفـــًدا مـــن وزارة الشـــؤون 
برنامـــج  يف  الســـعودية  اإلســـالمية 
الســـحر  أن  رمضـــان:  يف  اإلمامـــة 
ـــدم  ـــىل ق ـــت ع ـــات كان ـــدع واخلراف والب
ـــد  ـــاس يف توحي ـــراف الن ـــاق، وانح وس
العبـــادة يف غايـــة الســـوء لدرجـــة أنـــه 
ــه  ــلاًم إال وفيـ ــا مسـ ــد بيًتـ ــدر أن جتـ ينـ
ـــة  ـــب البدعي ـــحر واحلج ـــتخدام الس اس
يف  الوقـــوع  مـــع  والرشكيـــة،  بـــل 
الـــرشك األكـــرب مـــن الذبـــح والنـــذر 
ـــبب  ـــىض اهلل بس ـــور، وق ـــواف بالقب والط
ـــدع  ـــن الب ـــري م ـــىل كث ـــيخ ♫ ع الش

والرشكيـــات.
صاحـــب  احلجـــة  قـــوي  وكان 
مناظـــرات ينقطـــع فيهـــا خصومـــه؛ 
ـــا  ـــا حوهل ـــة وم ـــكان املدين ـــر س ـــذا تأث ل

بدعوتـــه.
ــار املســـلمني يف  ــد كبـ ــال يل أحـ وقـ
ـــد  ـــم أح ـــن أن يقي ـــه ال يمك ـــه: أن مدينت
احتفـــال املولـــد واإلرساء واملعـــراج 
وغريهـــا مـــن البـــدع بســـبب الشـــيخ 

شـــعيب، وحتذيـــره مـــن ذلـــك.
ـــرال  ـــاة يف )جن ـــار الدع ـــربين كب وأخ
ـــم:  ـــت هل ـــام قل ـــا- حين ـــانتس( -أيًض س
هـــل تعرفـــون مـــن هـــو أفضـــل منـــه 
يف العلـــم ليكـــون مفتًيـــا بـــدًال عنـــه، 
ــا  ــني كلهـ ــد يف الفلبـ ــوا: ال يوجـ فقالـ
مـــن يوازيـــه يف العلـــم فضـــًال عـــن أن 

يكـــون أفضـــل منـــه!!
اإلذاعـــة  يف  دروس  لـــه  وكانـــت 
املواســـم  بعـــض  ويف  أســـبوعية، 
ــل  ــوم، يصـ ــد يـ ــا بعـ ــة، أو يوًمـ يوميـ
ـــا  ـــيا وماليزي ـــه اىل أندونيس ـــدى دروس م
ـــجده  ـــرية يف مس ـــه كث ـــا، ودروس وغريه
ومســـاجد ضواحـــي مدينـــة )جنـــرال 

ســـانتس(.
ـــي  ـــرية يف الضواح ـــوالت كث ـــه ج ول
ــع 300  ــام قطـ ــه، وربـ ــدة ملدينتـ البعيـ
كيلـــو بالســـيارة اســـتئجاًرا إللقـــاء 
ونـــرش  واملحـــارضات،  الـــدروس 
العقيـــدة الســـلفية، وتعليـــم النـــاس 
وتبصريهـــم بأمـــور دينهـــم مـــع قلـــة 

ذات يـــده.
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وهـــو حمـــب لعلـــامء الســـنة، كابـــن 
ا،  بـــاز واأللبـــاين معظـــم هلـــام جـــدًّ
ـــلف،  ـــاالت الس ـــن رج ـــام م ـــرى: أهن وي
ـــذا  ـــان، وه ـــذا الزم ـــدا يف ه ـــام وج ولكنه

مـــن فضـــل اهلل علينـــا.
للتحزبـــات  مبغـــض  أنـــه  كـــام 
حيـــب  وال  وكبريهـــا،  صغريهـــا 
ــن  ــك، ومـ ــن ذلـ ــول يف يشء مـ الدخـ
ـــاطه  ـــاه ونش ـــه وممش ـــه وطريقت رأى حال
ينبيـــك عـــن صدقـــه وزهـــده وبعـــده 

عـــن زخـــارف الدنيـــا.
وقــد عرفتــه يف الفلبــني، والتقيــت بــه 
ســنة )1435( هجــري، بصحبــة الشــيخ 
عبــاس بــن حممــد الرشقــاوي، وكان لقاء 
ماتًعــا رأيــت فيــه مهابــة العلــم وعزتــه، 
واالرتفــاع عــن السفاســف واحتقــار 

الدنيــا وعــدم االكــرتاث هبــا.
ــاء )19/  ــوم الثالثـ ــويف ♫ يـ تـ
ـــالة  ـــد ص ـــري، بع ـــب/ 1440( هج رج

ـــني ـــت الفلب ـــاء بتوقي العش
ـــعيب  ـــد ش ـــدك حمم ـــم عب ـــم ارح الله

ـــني. ـــه يف علي ـــع درجت ـــن، وارف عابدي

قال الشيخ ابن باز ♫:
املتبصـــرون  »والعلمـــاء 

اليوم يف أوطان املسلمني 
الســـوء  وعلمـــاء  قليلـــون، 
وأدعيـــاء العلم مـــن الذين 
علمـــاء  أنفســـهم  يدعـــون 
وليســـوا بعلماء، وينتسبون 
وباطـــًلا  كذًبـــا  العلـــم  إىل 
عـــربة  ال  ولكـــن  كثـــريون، 
بهـــم وال قيمة لهـــم؛ لعدم 
وعـــدم  باحلـــق،  علمهـــم 
وحجـــة  للحـــق،  نصرهـــم 
واملبتدعـــني  اخملالفـــني 
واهية«. ضعيفة  والضالني 
]الفتاوى )134/3([.
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